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V 

Voorwoord

Beste lezer,

Voor u ligt de eerste volledige tekst van de integrale Omgevingswet met bijbehorende besluiten en regelingen en met het bijbehorende commen-
taar. Een boek over een wet die, naar de huidige verwachting, pas in werking zal treden op 1 januari 2021. Wat heeft u aan dit boek? Boeken over 
toekomstige wetgeving in ontwikkeling zijn voor het recht legal fiction. Voor de rechtspraktijk is het actieve recht bepalend. Het toekomstige 
recht wordt in wettenbundels soms volledigheidshalve opgenomen voor een volledig beeld. Maar het bestaande actieve recht staat er altijd bij. 

Desalniettemin denk ik dat de rechtspraktijk in brede zin baat heeft bij deze bundel. Het is immers niet zomaar een wetswijziging. Het om-
gevingsrecht is nooit statisch geweest. Het verandert met enige regelmaat. Deze wijzigingen zijn echter veelal een integratie van bestaande 
wetten, zoals de Wet milieubeheer of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, of vernieuwingen in deelgebieden, zoals de Wet ruimtelijke 
ordening of de Wet natuurbescherming. De Omgevingswet is een integrale stelselherziening van het gehele omgevingsrecht. Een kolossaal 
wetgevingsproces dat verregaande invloed kan hebben op het gehele rechtsgebied. Althans, dat hoopt de wetgever die niet alleen een stelselher-
ziening maar ook een paradigmawisseling voorstaat. Een andere benadering van de werking van het recht op en voor de omgeving. Toetsings-
kaders worden gewijzigd en geïntegreerd, vertrouwde begrippen verdwijnen en nieuwe begrippen doen hun intrede, bevoegdheden veranderen 
en nog veel meer. Bovendien moeten we in aanmerking nemen dat het omgevingsrecht een functioneel rechtsgebied is met vertakkingen in het 
bestuursrecht, het civiel recht en het strafrecht. Dat maakt dit proces nog ingewikkelder dan herzieningen zoals de invoering van het nieuw 
Burgerlijk Wetboek of de Algemene wet bestuursrecht. Eenvoudig is het zeker niet en of het beter is, zal de praktijk moeten leren.

Een dergelijke herziening noodzaakt dezelfde praktijk om zich goed voor te bereiden. Afwachten is geen optie. Ook al heeft de wetgever voorzien 
in behoudend overgangsrecht, vanaf de dag van inwerkingtreding leven we in het nieuwe Omgevingsrecht. Vooraf oefenen, discussiëren en 
speculeren over het nieuwe recht is een absoluut vereiste om het nieuwe recht toe te kunnen passen voor iedereen die in het omgevingsrecht 
actief is: overheidsmedewerkers, adviseurs of advocatuur, het OM en de rechtspraak. Hierbij kan deze bundel goed van pas komen. We krijgen 
het nieuwe recht thans in stukjes en beetjes tot ons. De Omgevingswet wordt doorlopend aangevuld met wetten of ingevuld met besluiten en 
regelingen. Deze bundel biedt een complete momentopname met commentaar waar de rechtspraktijk nu mee aan de slag kan gaan.

Ik wens u veel succes.

Mr. M.J.H.M Verhoeven

Senior rechter

Rechtbank Oost-Brabant
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VIII OmGEVINGSwET COmPLEET

Inleiding
Op 1 januari 2021 moet de Omgevingswet (OW)1 in werking treden. Wie zich daarop wil of moet voorbereiden vindt in deze uitgave T&T Omge-
vingswet Compleet de meest actuele tekstvoorstellen van de OW, de vier uitvoerings-AMvB’s, het overgangsrecht en de relevante artikelen van 
de Wet op de economische delicten (Wed). Elk artikel wordt gevolgd door een artikelsgewijze toelichting. Daarbij is bewust gebruik gemaakt van 
de toelichting die de regering heeft gegeven, zodat de lezer kennis kan maken met de bedoelingen van de regering. De ministeriële Omgevingsre-
geling was ten tijde van het afsluiten van de kopij nog niet bekend. Zodra dat wel het geval is, zal die aan deze uitgave worden toegevoegd.

Op 22 maart 2016 is de OW aangenomen door de Eerste Kamer (Stb. 2016, 156). In de aangenomen OW zullen wijzigingen worden aangebracht. 
Die zijn voorgesteld in de juni 2017-versie van de Invoeringswet OW (IwOW), alsmede in de consultatieversies van de Aanvullingswet bodem 
(AwbOW), de Aanvullingswet geluid (AwgOW), de Aanvullingswet grondeigendom (AwgrOW) en de Aanvullingswet natuur (AwnOW). De 
Tekstuitgave Omgevingswet (tweede druk) van Berghauser Pont bevat de Staatsbladversie, aangevuld met daarin – elk in een eigen kleur - de 
voorgestelde wijzigingen. Deze tekstuitgave geeft goed aan hoe de OW eruit zou zien als de vijf genoemde wetsontwerpen door het parlement 
zouden worden aangenomen. Dat betekent veel gebruiksgemak. Daarbij moet de gebruiker nog enige onzekerheid voor lief nemen totdat de 
parlementaire behandeling is afgerond.

De OW vervangt 26 wetten geheel of gedeeltelijk. Het betreft de Belemmeringenwet Privaatrecht, de Crisis- en herstelwet, de Interimwet stad-
en-milieubenadering, de Onteigeningswet, de Ontgrondingenwet, de Planwet verkeer en vervoer, de Spoedwet wegverbreding, de Tracéwet, de 
Waterstaatswet 1900, de Waterwet (Wtw), de Wegenwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet ammoniak en veehouderij 
(Wav), de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Wet bodembescherming (Wbb), de Wet geluidhinder (Wgh), de Wet geurhinder en veehouderij, 
de Wet herverdeling wegenbeheer, de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, de Wet inrichting landelijk gebied, de 
Wet inzake de luchtverontreiniging, de Wet natuurbescherming (Wnb), de Wet milieubeheer (Wm), de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Wet 
voorkeursrecht gemeenten en de Wrakkenwet, delen van de Monumentenwet 1988 en de Woningwet en bepalingen uit wetgeving voor energie, 
mijnbouw, luchtvaart en spoorwegen die een rol spelen bij besluiten over ontwikkeling van de fysieke leefomgeving.

De Invoeringswet OW (IwOW)2 bevat niet alleen het overgangsrecht en wijzigingen van onder meer de 26 genoemde wetten, maar vult de OW 
met enige essentiële onderdelen aan. Zo is hfds. 13 Financiële bepalingen verder aangevuld. Hfds. 15 Schade is ingevuld met een afdeling over 
nadeelcompensatie en een afdeling die schade bij gedoogplichten regelt. Hfds. 16 kent een verplichte aanwijzing van adviseurs (art. 16.15a) en 
in hfds. 18 Handhaving en uitvoering worden regels over de bestuurlijke boete en de kwaliteit van de handhaving opgenomen. Hfds. 20 bevat 
nieuwe bepalingen over het digitaal stelsel voor de informatievoorziening (DSO), zoals de instelling van de landelijke voorziening. Verder wor-
den de omgevingsplanactiviteit en voorbeschermingsregels geïntroduceerd en wordt een knip aangebracht in de traditionele omgevingsvergun-
ning voor een bouwactiviteit.

De regering heeft ervoor gekozen om de OW niet te vertragen door daarin tegelijk een aantal lopende wetgevingstrajecten mee te nemen of 
beleidstrajecten die in 2013 nog niet ver genoeg waren om de resultaten mee te nemen in het wetsvoorstel voor de OW. Als gevolg daarvan zijn 
regels over bodem, geluid, grondeigendom en natuur niet direct opgenomen in de OW, maar worden die ingebouwd door middel van de hiervoor 
al genoemde aanvullingswetten:

 – de Aanvullingswet bodem OW (AwbOW).3 Het uitgangspunt van het Nederlandse bodembeleid is en blijft het bereiken van een goede bodem-
kwaliteit door het voorkomen van nieuwe verontreinigingen en het opruimen van bestaande verontreinigingen. De Aanvullingswet bodem 
voert enige vernieuwingen door ten opzichte van de momenteel geldende Wet bodembescherming. Die wet vervalt;

 – de Aanvullingswet geluid OW (AwgOW).4 Om geluid te reguleren, zijn regels gesteld aan de belangrijkste geluidbronnen (wegen, spoor en 
industrieterreinen) in verhouding tot geluidgevoelige gebouwen zoals woningen, scholen, kinderdagverblijven en medische instellingen. 
Dit is in de jaren ’70 van de vorige eeuw vastgelegd in de Wet geluidhinder. Omdat deze wet steeds uitgebreider en complexer is geworden, 
is er de afgelopen jaren gewerkt aan de vereenvoudiging en modernisering van de geluidregels. Grote stap hierin was de invoering van de 
geluidproductieplafonds voor rijksinfrastructuur. Deze systematiek wordt in de Aanvullingswet geluid verbreed naar provinciale wegen en 
industrieterreinen. In het aan het parlement voor te leggen wetsvoorstel Aanvullingswet geluid zullen enkele (beleidsneutrale) verbeterpun-
ten doorgevoerd worden die uit de praktijk met geluidproductieplafonds voor rijksinfrastructuur naar voren zijn gekomen;

 – de Aanvullingswet grondeigendom (AwgrOW)5 is bedoeld om het instrumentarium voor grondbeleid beter toe te snijden op de sterk uiteen-
lopende maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving. Daarbij is het aan gemeenten en provincies zelf om te bepalen hoe zij hun 
grondbeleid vormgeven en of zij een faciliterend of een actief grondbeleid of combinaties daarvan willen voeren. In deze aanvullingswet 

1 In deze uitgave wordt Omgevingswet afgekort met OW. Dat is gedaan om onderscheid te maken met de Onteigeningswet, die vaak wordt 
afgekort met Ow. Een alternatief zou zijn om de Omgevingswet niet af te korten, maar dat betekent dat elke keer dat het woord wordt 
gebruikt voor 500% meer letters inkt en papier nodig is. Het kan geen kwaad om op de kleintjes te letten.

2 Wet van ... tot aanvulling en wijziging van de OW, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten 
en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de OW (Invoeringswet OW), juni 2017-versie, zoals die naar de Raad van State is 
gestuurd.

3 Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, 
en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingswet bodem OW), versie internetconsultatie 22 maart 2016. Na het afslui-
ten van de kopij is op 22 januari 2018 het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend (Kamerstukken 2017/18 34 864, nrs. 1-3).

4 Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op de beheersing van geluidbelasting afkomstig van infrastructuur en 
industrieterreinen (Aanvullingswet geluid OW), versie internetconsultatie 22 maart 2016.

5 Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname van het voorkeursrecht, regels over onteigening en bijzondere 
regels voor de inrichting van de fysieke leefomgeving (Aanvullingswet grondeigendom OW), versie internetconsultatie 1 juli 2016.
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worden de instrumenten onteigening, voorkeursrecht, herverkaveling en kavelruil in landelijk gebied samengebracht, vereenvoudigd, toe-
gankelijk gemaakt en geharmoniseerd. Aan deze instrumenten wordt vrijwillige stedelijke herverkaveling als nieuw instrument toegevoegd. 
Verder wordt in deze aanvullingswet ook een aantal wijzigingen in de regeling van het kostenverhaal opgenomen om dit te vereenvoudigen, 
te verbeteren en flexibeler te maken;

 – de Aanvullingswet natuur OW (AwnOW).6 De OW gaat uit van een samenhangende aanpak die ervoor zorgt dat alle relevante belangen 
worden meegenomen. Natuur is daarbij een belangrijk thema. Op 1 januari 2017 is een nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. 
Die wet bundelt de tot die datum geldende Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. Het wettelijke stelsel is ten 
opzichte van de vroegere natuurwetgeving sterk gemoderniseerd en vereenvoudigd, waarbij de Europese en internationale verplichtingen 
centraal zijn gesteld en bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken in hoofdzaak bij provincies zijn belegd. Dit laatste in overeenstem-
ming met de afspraken in het Bestuursakkoord natuur en het Natuurpact. De uitgangspunten, begrippen en systematiek van de Wet natuur-
bescherming zijn al afgestemd op die van de OW. Voor de vergunning- en ontheffingverlening kan worden aangehaakt bij de omgevingsver-
gunning. De Aanvullingswet natuur ziet op de invoeging van de Wet natuurbescherming in de OW met een toereikende wettelijke basis voor 
nadere uitvoeringsregelgeving bij AMvB.

De OW (Stb. 2016, 156), de invoeringswet en de vier aanvullingswetten zijn artikelsgewijs toegelicht in drie afzonderlijke uitgaven van 
Tekst&Toelichting OW van Berghauser Pont.

De OW moet in werking treden op 1 januari 2021, samen met de invoeringswet en de vier aanvulllingswetten. Op hetzelfde moment zullen ook de 
vier uitvoeringsbesluiten in werking treden. Op 1 juli 2016 zijn de vier ontwerp-AMvB’s onder de OW gepubliceerd in de internetconsultatie. Eind 
juni 2017 zijn de als gevolg van de consultatie gewijzigde versies naar de Raad van State gestuurd. Deze juni 2017-versies vormen het uitgangs-
punt voor deze uitgave van T&T Compleet Omgevingswet:

 – het Omgevingsbesluit (Ob). Dit besluit bevat de algemene en procedurele bepalingen voor de uitwerking van de instrumenten van de wet die 
voor een ieder van belang zijn, zowel voor overheden als voor bedrijven en burgers;

 – het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Dit besluit richt zich tot bestuursorganen en bevat de inhoudelijke normen voor de bestuurlijke 
taakuitoefening en besluitvorming;

 – het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit besluit stelt rechtstreeks werkende rijksregels over activiteiten in de fysieke leefomgeving 
aan burgers, bedrijven en overheden in de rol van initiatiefnemer. Het gaat daarbij vooral om milieubelastende activiteiten en wateractivi-
teiten;

 – het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Dit besluit stelt algemene, rechtstreeks werkende regels aan activiteiten met betrekking tot 
bouwwerken, zoals bouwen en slopen. Dit besluit is gericht op een ieder die deze activiteiten uitvoert, in de praktijk vooral burgers en 
bedrijven.

Elk van deze ontwerp-AMvB’s is op basis van de consultatieversies artikelsgewijs toegelicht in een afzonderlijke uitgave van Tekst&Toelichting 
Omgevingswet van Berghauser Pont.

Zodra de OW en de AMvB’s in het Staatsblad staan, volgt een actualisatie met track records. Op deze wijze kan de gebruiker die nu dit boek aan-
schaft in korte tijd bekend raken met de – wijzigingen in de - definitieve versies. Zodra de Omgevingsregeling bekend is, zal die eveneens worden 
opgenomen in dit naslagwerk voor studie en praktijk. Een deskundige redactie uit alle geledingen van gebruikers zal het boek actualiseren met 
ontwikkelingen in de wetgeving en jurisprudentie.

De auteur houdt zich aanbevolen voor opmerkingen. In een omvangrijk werk als het voorliggende zijn fouten nauwelijks te voorkomen. De lezer 
wordt dan ook aangeraden om in de praktijk gebruik te maken van de meest actuele (wet)teksten.

‘s-Hertogenbosch, 25 december 2017
Jan van den Broek

6 Wijziging van de OW en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de OW (Aanvullingswet na-
tuur OW), versie internetconsultatie 21 november 2016.
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Leeswijzer
Tekst en Toelichting Omgevingswet Compleet is geschreven ten behoeve van ieder die zich wil of moet voorbereiden op de komst van de Omge-
vingswet (OW) op 1 januari 2021. 

Tekst
Voor de OW is uitgegaan van de tekst, zoals die is verschenen in Staatsblad 2016, 156. Daarin zijn vervolgens de wijzigingen en aanvullingen 
opgenomen, die het gevolg zijn van de juni 2017-versie van de Invoeringswet OW (IwOW),7 en de consultatieversies van de Aanvullingswet bodem 
OW (AwbOW), de Aanvullingswet geluid OW (AwgOW), de Aanvullingswet grondeigendom OW (AwgrOW) en de Aanvullingswet natuur OW 
(AwnOW).

Voor het Omgevingsbesluit (Ob), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl) is uitgegaan van juni 2017-versies. In de kop van elk artikel van het Omgevingsbesluit en het Bkl is tussen vierkante haken […] 
de delegatiegrondslag in de OW aangegeven. Daarbij is regelmatig ook de nadere inkleuring of specificering van deze grondslag vermeld. Voor 
het Bal en Bbl is in het opschrift van de artikelen tussen vierkante haken [...] aangegeven wat de grondslag in de OW is als dat een ander artikel 
is dan art. 4.3 OW. Art. 4.3 OW is alleen genoemd als grondslag als deze nader is ingekleurd of gespecificeerd.

Voor het Overgangsrecht is gebruik gemaakt van de juni 2017-versie van de Invoeringswet OW en – voor zover relevant – de consultatieversies 
van de aanvullingswetten.

Voor de Wet op de economische delicten (Wed) is gebruik gemaakt van de wijzigingen die zijn voorgesteld in de juni 2017-versie van de Invoe-
ringswet OW (art. 10.5) en de consultatieversie van de Aanvullingswet natuur OW (art. 3.7).

Toelichting OW, overgangsrecht en Wed
Uitgangspunt voor de artikelsgewijze toelichting op de OW is de MvT bij het wetsvoorstel OW (Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3), aangevuld 
met toelichting in de eerste Nota van Wijziging (Kamerstukken II 2014/15, 33 962, nr. 13), de tweede Nota van Wijziging (Kamerstukken II 2014/15, 
33 962, nr. 24) en de toelichting op de aangenomen amendementen. Daarbij is vanwege de leesbaarheid in plaats van wetsvoorstel gewoonlijk 
steeds OW gebruikt als ware het voorstel reeds wet. Als wordt verwezen naar een AMvB is het woord voorgenomen gewoonlijk niet overgeno-
men. Ook is het woord voormalig geschrapt waar dat wordt gebruikt in verband met nu nog bestaande, maar na invoering van de OW ingetrok-
ken wetgeving.

In de artikelsgewijze toelichting wordt regelmatig verwezen naar een algemene toelichting in de MvT. Die verwijzing is dan overgenomen om het 
de lezer gemakkelijker te maken zelf verder te zoeken.

Amendementen en nota’s van wijziging hebben gevolg gehad voor de nummering van de artikelen. Als gevolg daarvan stroken de verwijzigingen 
in de MvT, de nota’s van wijziging en de amendementen niet altijd met de Staatsbladversie. In die gevallen is het juiste nummer vermeld met 
daarachter tussen vierkante haken [ ] welk nummer oorspronkelijk was opgenomen. Hieronder is een korte transponeringstabel opgenomen. 
Voor de MvT op de invoeringswet en aanvullingswetten was deze werkwijze niet nodig, aangezien daarin steeds wordt verwezen naar de num-
mering in het Staatsblad dan wel de door die wetten voorgestelde artikelen.

is was nieuw is was nieuw

3.3 16.8

3.4…3.19 3.3…3.18 16.9…16.28 16.8…16.27

5.13 16.29

5.14…5.31 5.13…5.30 16.30…16.89 16.28…16.87

5.32 23.6

5.33…5.55 5.31…5.53 23.7…23.8 23.6…23.7

13.2 23.9

13.3…13.7 13.2…13.6 23.10…23.11 23.8…23.9

Het wetsvoorstel OW is op 16 juni 2014 ingediend. In de MvT wordt daarom nog verwezen naar wetten, die inmiddels zijn gewijzigd of ingetrok-
ken, zoals de Monumentenwet 1988 (vervangen door de op 1 juli 2016 in werking getreden Erfgoedwet (Stb. 2015, 511)), de Natuurbeschermings-
wet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet (vervangen door de op 1 januari 2017 in werking getreden Wet natuurbescherming (Stb. 2016, 34)). 
Ook wordt verwezen naar wetsvoorstellen die inmiddels als wet in werking zijn getreden.

Voor zover de tekst van de OW is gewijzigd als gevolg van de invoeringswet of een van de aanvullingswetten, is de artikelsgewijze toelichting uit 
de relevante consultatieversie opgenomen. Dat geldt ook voor de artikelsgewijze toelichting op het overgangsrecht en de Wed.

7 De versie die in juni 2017 voor advies naar de Raad van State is gestuurd.
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Toelichting AMvB’s 
Voor de toelichting op de AMvB’s is gebruik gemaakt van de toelichting in de NvT bij de relevante 27 juni-versie. Van de bijlagen is – teneinde de 
omvang van dit boek te beperken – slechts de toelichting van de definities in bijlage I bij elke AMvB opgenomen. In de NvT wordt uitgegaan van 
de Staatsbladversie van de OW; in een aantal gevallen wordt aangegeven dat de IwOW wijzigingen beoogt.

De toelichting bij de bijlagen I tot en met IV Ob is opgenomen bij de relevante artikelen. Bijlage I wordt toegelicht bij art. 1.1. De toelichting bij 
bijlage II is opgenomen bij art. 2.1. In de toelichting bij art. 3.25 en 3.26 Ob wordt ook ingegaan op bijlage III. En tot slot is bijlage IV toegelicht bij 
art. 6.3 Ob (Ob NvT, artikelsgewijs, bijlagen I-IV).

Bij de toelichting op de AMvB’s is geen vindplaats aangegeven. De toelichting laat zich eenvoudig vinden in het artikelsgewijs commentaar bij 
elke AMvB.

Naslagwerk
Er is niet voor gekozen om per artikel precies aan te geven welke veranderingen de invoeringswet en aanvullingswetten beogen in de Staatsblad-
versie. Wie dat wil weten, kan het beste de Tekstuitgave Omgevingswet (tweede druk) van Berghauser Pont raadplegen, waarin de wijzigingen 
in een kleur per wijzigingswetsontwerp zijn aangegeven. Wie zich wil verdiepen in de precieze totstandkoming van de OW, kan terecht in de 
relevante uitgave van Tekst&Toelichting Omgevingswet, Deel I (toetsversie 2013), Deel II (wetsvoorstel 2014) en Deel III (Staatsbladversie 2016) 
van Berghauser Pont.

Redactioneel
Vanwege de leesbaarheid zijn de voetnoten waar mogelijk opgenomen in de tekst. Voorts zijn citaten en aanhalingen consequent cursief opgeno-
men in plaats van de verschillende aanduidingen die de regering gebruikt.

Transponeringstabellen
Om de omvang van deze uitgave enigszins hanteerbaar te houden, zijn niet opgenomen de transponeringstabellen (bijlage II IwOW) voor wetten 
die door de IwOW worden ingetrokken of ingrijpend worden gewijzigd. In de transponeringstabellen is steeds op artikelniveau aangegeven waar 
de bepalingen uit de verschillende wetten al dan niet terugkeren in hetzij de OW hetzij de AMvB’s. Daarbij is ook kort aangegeven wat het onder-
werp is van de betreffende artikelen. Er zijn transponeringstabellen gemaakt voor de volgende wetten: a. de Belemmeringenwet Landsverdedi-
ging, b. de Belemmeringenwet Privaatrecht, c. de Crisis- en herstelwet, d. de Monumentenwet 1988, zoals die wet luidde voor inwerkingtreding 
van de Erfgoedwet, e. de Ontgrondingenwet, f. de Planwet verkeer en vervoer, g. de Tracéwet, h. de Waterwet, i. de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, j. hoofdstuk 1 van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, k. de Wet inzake de luchtverontreiniging, l. de Wet milieubeheer en m. 
de Wet ruimtelijke ordening.

Kabinetsformatie 2017 
Het kabinet Rutte III heeft op 26 oktober 2017 een nieuw Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ingesteld (Stcrt. 2017, nr. 62723) 
en de namen van drie voor de Omgevingswet relevante ministeries gewijzigd. Het Ministerie van IenM is Ministerie Infrastructuur en Waterstaat 
gaan heten (Stcrt. 2017, 62720), het Ministerie van EZ heet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Stcrt. 2017, 62722) en het Ministerie 
van VenJ heet Ministerie van Justitie en Veiligheid (Stcrt. 2017, 62719). In deze uitgave zijn nog de oude benamingen gebruikt: IenM, EZ en VenJ.
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K
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L
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LBG Liquefied Bio Gas
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LPG Liquified Petroleum Gas

LQ Limited Quantities

LSE Laag Styreen Emitterende harsen (LSE-harsen)

Lsp Lex silencio positivo

LVB Luchthavenverkeersbesluit Schiphol

M
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NGD nautisch gegarandeerde diepte

NGE niet-gesprongen explosief

NIBM Niet In Betekenende Mate

NIWO Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie

NJ Nederlandse Jurisprudentie

NJO Nederlandse Jurisprudentie Onteigening

Nm3 Normaal kubieke meter

NMD Nationale Milieu Database

NOx stikstofoxide(n)

NPR Nederlandse Praktijkrichtlijn

NRB Nederlandse Richtlijn Bodembescherming

NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

NTA Nederlandse Technische Afspraak

NTB Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

NVN Nederlandse Voornorm

NvT NvT (bij AMvB)
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NvW Nota van Wijzing 

O

O&A Overheid & Aansprakelijkheid

Ob Omgevingsbesluit

OBM Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets

OC organisch koolstof

OCW (Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) of Organisation for Economic Coopera-
tion and Development (OECD)

OGW Omgevingswaarde

Ogw Ontgrondingenwet

OIM   Overleg Infrastructuur en Milieu

OM Openbaar Ministerie

ONO Ontgiften, Neutraliseren, Ontwateren

OSB Oriented Strand Board

OT Oefenterrein

OvV Onderzoeksraad voor Veiligheid

OW Omgevingswet

P-Q

p. pagina

PAK’s polycyclische aromatische koolwaterstoffen

par.                                    paragraaf

PAS Programmatische Aanpak Stikstof

PbEG Publicatieblad Europese Gemeenschappen (tot 1 februari 2003)

PbEU     Publicatieblad Europese Unie  (sinds 1 februari 2003)

PBL  Planbureau voor de leefomgeving

PBT persistent, bioaccumulerend en giftig

PBV Plan Bodembeschermde Voorzieningen

PCB polychloorbifenyl

PCP pentachloorfenol

PCT polycyclohexylenedimethylene terephthalate

PDOK   Publieke Dienstverlening op de Kaart

PEMS Predictive Emission Monitoring System

PER tetrachlooretheen

PFOS perfluoroctaansulfonaten

PGS Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

PMR Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Provw Provinciewet

PRTR  Pollutant Release and Transfer Register

PS polystyreen

PP polypropeen

PUR polyurethaan

PVC polyvinylchloride

QRS Quantitative Risk Assessment

R

RAC Regionale alarmcentrale van de brandweer

RAL ReichsAusschuss für Lieferbedingungen
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Rarvw Regeling aanvullende regels veiligheid wegverkeer

Rc R constructie (warmteweerstand)

RCE Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Rd R declared (warmteweerstand volgens fabrikant)

REACH Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen (Verordening (EG) nr. 1907/2006).

REFIT Regulatory Fitness and Performance Programme

REIT Regeling Erkenning Installateurs tankinstallaties

Revb Regeling externe veiligheid buisleidingen

Revi Regeling externe veiligheid inrichtingen

Rie-biomassa Richtlijn industriële emissies

Rilg Regeling inrichting landelijk gebied

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RGV Regeling geluidwerende voorzieningen 1997

RLI  Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

ROA Richtlijn Ontwerp autosnelwegen

RTL Regionaal Transportleidingennet

RUD Regionale uitvoeringsdienst

RUG Rijksuniversiteit Groningen

Rvdr  Raad voor de rechtspraak

RvS Raad van State

RVS roestvast staal

RWA rook warmte afvoer (-installatie)

S

s-PVC suspensie-PVC

sA stofvormige anorganische stoffen

SAOZ Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken

SBI   Standaard Bedrijfsindeling

SBR Stichting Bouwresearch

SC Stichting Certificatie

SCL Special Coverage Location

SCR Selectieve katalytische reductie

SDE+ Stimulering Duurzame Energieproductie

SEA Strategic Environmental Assessment

SEL Sound Exposure Level

SIKB Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer

SkVV   Stadsregio’s kader Verkeer en Vervoer

Smb Strategische milieubeoordeling van plannen

sO stofvormige organische stoffen

SO₂  zwaveldioxide

SPF Seasonal Performance Factor

SRU Sulphur Recovery Unit

StAB Stichting Advisering Bestuursrecht

Stb.                                    Staatsblad

Stcrt.                                 Staatscourant

STEG Stoom en Gas

Stowa Stichting toegepast onderzoek waterbeheer
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STRONG    Structuurvisie Ondergrond

SVBP Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen

SVIR                Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

SWUNG      Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid

T

TCB Technische Commissie Bodem

TCB trichlorobenzeen

TEQ Toxiciteits Equivalenten

THT tetrahydrothiofeen

TIG-lassen Tungsten Inert Gas

TNO Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

Trb.                                    Tractatenblad

TRI trichloorethyleen

U

UNESCO    United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organisatie van de Verenigde Naties voor 
Onderwijs, Wetenschap en Cultuur)

UPD Uitgangspuntendocument

UvW  Unie van Waterschappen

V

VBB Vast opgesteld brandbeheersing en -blus (-systeem)

VCM vinylchloride-monomeer

VCR Veiligheidsrichtlijn Deel C RWS

Vewin  Vereniging van waterbedrijven in Nederland

VFR Visual Flight Rules

VKW Voorkeurswaarde

VN    Verenigde Naties

VNCI      Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie

VNG        Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

VNO-NCW Verbond van Nederlandse Ondernemingen en Nederlands Christelijk Werkgeversverbond

VOS                                  Vluchtige organische stoffen

vPvB zeer persistent en zeer bioaccumulerend

VROM Voormalig Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

VTH         Vergunningverlening, toezicht en handhaving

VvW    Voorstel van wet

VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

W

Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Warvw                             Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels

Wav Wet ammoniak en veehouderij

Wbb   Wet bodembescherming

wbdo weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag

Wbp Wet bescherming persoonsgegevens

Wbr Wet beheer rijkswaterstaatswerken

WBRO Wet Basis Registratie Ondergrond

Wed          Wet op de economische delicten

Wet arhi Wet algemene regels herindeling

Wet bibob Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
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Wet luvo Wet inzake de luchtverontreiniging

Wet RvS                             Wet op de Raad van State

Wgb Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Wgr Wet gemeenschappelijke regelingen

Wgv Wet geurhinder en veehouderij

WHO World Health organization (Wereldgezondheidsorganisatie)

Whvbz Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

Wilg Wet inrichting landelijk gebied

WKO Warmte Koude Opslag

Wlv Wet luchtvaart

Wm                   Wet milieubeheer

Wnb Wet natuurbescherming

Wob Wet openbaarheid van bestuur

WODC Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Wonw                                Woningwet

WOZ Wet onroerende zaken

Wrgt  Wet revitalisering generiek toezicht

WRO         Wet op de ruimtelijke ordening

Wro     Wet ruimtelijke ordening

WRR    Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Wschw      Waterschapswet

Wtb Waterbesluit

Wtw           Waterwet

Wvg Wet voorkeursrecht gemeenten

WvSr Wetboek van Strafrecht

WvSv Wetboek van Strafvordering

Wvvs Wet verontreiniging verontreiniging door schepen

X-Z

ZPP-er Zelfstandige zonder personeel

ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen
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Begrippen in OW, MvT, Ob, Bkl, Bal en Bbl
In onderstaande tabel staan de begripsbepalingen met hun omschrijving, die zijn opgenomen in de bijlagen bij OW, Ob, Bkl, Bal en Bbl. Ook 
opgenomen zijn de beperkt geldende begripsbepalingen in art. 9.1, 10.1, 12.1 en 19.1 OW. Voorts zijn opgenomen de begrippen in de MvT bij het 
wetsvoorstel OW (in de tabel: MvT) en de begrippenlijst in de MvT bij het wetsvoorstel AwbOW (in de tabel: MvTb).

Begrip Omschrijving Wet
AMvB
MvT

24-uurszorg: vanuit het zorgaanbod georganiseerde koppeling tussen wonen en zorg voor professionele zorgverle-
ning aan de bewoners gedurende 24 uur per dag.

Bbl 

Aaneengesloten bo-
demvoorziening: 

vloer, verharding of constructie die stoffen tijdelijk keert, waarvan eventuele onderbrekingen of 
naden zijn gedicht.

Bal

Aankleding: op of aan een constructieonderdeel bevestigd materiaal. Bbl

Aansluitend terrein: aan een bouwwerk grenzend onbebouwd gedeelte van een bouwwerkperceel of openbaar toegankelijk 
gebied.

Bbl

Aanstroomoppervlak 
filterpakket: 

deel van een filterpakket waar de lucht doorstroomt. Bal

Accreditatie-instan-
tie: 

nationale accreditatie-instantie als bedoeld in art. 4, eerste lid, van verordening (EG) nr. 765/2008 
van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 9 juli 2008 tot vaststelling van de 
eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en tot intrek-
king van Verordening (EEG) nr. 339/93 (PbEU L 218).

Bal

Activiteit met 
complexe externe 
veiligheidsrisico’s: 

activiteit als bedoeld in bijlage VIIa bij dit besluit. Bkl

Activiteit met externe 
veiligheidsrisico’s: 

activiteit als bedoeld in bijlage VII bij dit besluit. Bkl

ADR-klasse: ADR-klasse als bedoeld in bijlage 1 bij het Besluit activiteiten leefomgeving. Bkl

ADR-klasse: klasse van de gevaarlijke stof volgens het ADR. Bal

ADR: ADR als bedoeld in bijlage 1 bij het Besluit activiteiten leefomgeving. Bkl

ADR: op 30 september 1957 te Genève tot stand gekomen Europese Overeenkomst betreffende het interna-
tionale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (Trb. 1959, 171).

Bal

Afgas: emissie in de lucht van gassen van verontreinigende stoffen uit een afgaskanaal of uit nabehande-
lingsapparatuur.

Bal

Afgewerkte olie: afgewerkte olie als bedoeld in art. 1, eerste lid, onder b, van het Besluit inzamelen afvalstoffen. Bal

Afvalmeeverbran-
dingsinstallatie: 

afvalmeeverbrandingsinstallatie als bedoeld in art. 3, punt 41, van de richtlijn industriële emissies. Bal

Afvalstoffen: afvalstoffen als bedoeld in art. 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer. OW 

Afvalverbrandingsin-
stallatie: 

afvalverbrandingsinstallatie als bedoeld in art. 3, punt 40, van de richtlijn industriële emissies. Bal

Afvalwater: alle water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen. OW 

Airconditioningsys-
teem:

technisch bouwsysteem voor een vorm van inpandige luchtbehandeling, waardoor de temperatuur 
wordt geregeld of kan worden verlaagd.

Bbl

Alarmeringswaarde: alarmeringswaarde als bedoeld in art. 19.10. OW

Algemene regel: voor een ieder geldende regel (algemeen verbindend voorschrift dat niet slechts gericht is tot be-
stuursorganen).

MvT

Algemene rijksregel: voor een ieder geldende regel in een algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling. MvT

Algemene zorgplicht: verplichting voor een ieder om voldoende zorg voor de fysieke leefomgeving te dragen en – voor zover 
dat redelijkerwijs kan worden gevergd – nadelige gevolgen van zijn activiteit te voorkomen, of als dat 
niet kan, die te beperken of ongedaan te maken, of als ook dat niet kan, de activiteit achterwege te 
laten (afdeling 1.3).

MvT

Ammoniakemissie-
factor: 

bij ministeriële regeling vastgestelde emissie van ammoniak per dierplaats per jaar, die hoort bij een 
diercategorie en een huisvestingssysteem.

Bal

Andere milieubelas-
tende installatie: 

vaste technische eenheid waarin een of meer activiteiten en processen en ook andere op dezelfde 
locatie ten uitvoer gebrachte en daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten plaatsvinden die 
technisch in verband staan met die activiteiten en processen en gevolgen kunnen hebben voor de 
emissies en de verontreiniging, maar geen ippc-installatie.

Bal
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Archeologisch monu-
ment: 

archeologisch monument als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet. OW 

Archeologische 
toevalsvondst van 
algemeen belang: 

onverwachte vondst in of op de bodem, anders dan bij het doen van opgravingen als bedoeld in art. 1.1 
van de Erfgoedwet, voor zover evident of vermoedelijk van algemeen belang uit het oogpunt van de 
archeologische monumentenzorg.

OW 

AS SIKB: accreditatieschema van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer. Bal

Asbest: asbest, zoals bedoeld in het Asbestverwijderingsbesluit 2005. Bkl

Asbest: product dat een of meer van de volgende vezelachtige silicaten bevat: 
actinoliet (CAS-nummer 77536-66-4), 
amosiet (CAS-nummer 12172-73-5), 
anthofylliet (CAS-nummer 77536-67-5), 
chrysotiel (CAS-nummer 12001-29-5), 
crocidoliet (CAS-nummer 12001-28-4), en 
tremoliet (CAS-nummer 77536-68-6).

Bbl

Asbestinventarisatie-
rapport: 

rapport dat voldoet aan de eisen, gesteld in art. 4.54a, eerste, derde en vierde lid, van het Arbeidsom-
standighedenbesluit.

Bbl

Assimilatiebelichting: kunstmatige belichting van gewassen bedoeld voor de bevordering van het groeiproces van gewas-
sen.

Bal

Attributiebeginsel 
(EU):

de Unie kan alleen beleid of regelgeving maken als daarvoor een rechtsgrondslag te vinden is in één 
van de verdragen.

MvT

Automatische  
sprinklerinstallatie: 

vast leidingstelsel voorzien van sprinklers die worden afgesloten door een hittegevoelig element 
of een systeem met sprinklers of sprinklerkoppen dat wordt aangestuurd met een automatisch 
detectiesysteem, dat in geval van een brand wordt aangesproken, waardoor de sprinklers water gaan 
verspreiden.

Bal

Autosnelweg: op grond van de Wegenverkeerswet 1994 aangeduide autosnelweg. OW 

Autoweg: op grond van de Wegenverkeerswet 1994 aangeduide autoweg. OW 

Autowrak: 1°. bedrijfsauto als bedoeld in de regeling op grond van art. 21, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 
1994, met een gewicht van niet meer dan 3.500 kg, 
 
2°. personenauto als bedoeld in de regeling op grond van art. 21, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 
1994, en 
3°. bromfiets als bedoeld in de regeling op grond van art. 21, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 
1994, die niet een voertuig op twee wielen is, 
waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of zich moet ontdoen.

Bal

Basisnet: basisnet als bedoeld in art. 11 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Bkl

Batterijhuisvesting: afgesloten ruimte bestemd voor het houden van een of meer kippen waarin de kippen zich niet vrije-
lijk over de vloer van de stal of op en naar verschillende niveaus binnen de stal kunnen bewegen.

Bal

BBT-conclusies: document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld in overeenstemming met 
art. 13, vijfde lid en zevende lid, van de richtlijn industriële emissies.

Bkl

Bebouwde kom: bestaand ruimtelijk aaneengesloten of functioneel verbonden samenstel van locaties:
1°. dat in gebruik is voor wonen, dienstverlening, niet-agrarische bedrijvigheid, detailhandel, ver-
blijfsrecreatie of horeca, evenals de daarbij behorende openbare of soci aal-culturele voorziening, 
stedelijk groen en infrastructuur,
2°. waaraan in een omgevingsplan of omgevingsverordening functies zijn toegedeeld die dat gebruik 
mogelijk maken, of
3°. waaraan volgens een ontwerpbesluit voor een omgevingsplan of het voornemen voor een omge-
vingsverordening die functies zullen worden toegedeeld.

H12 OW

Bedgebied: verblijfsgebied met een of meer bedruimten. Bbl

Bedrijfsafvalstoffen: bedrijfsafvalstoffen als bedoeld in art. 1.1 van de Wet milieubeheer. Bal

Bedruimte: verblijfsruimte bestemd voor een of meer bedden bestemd voor slapen of voor het verblijf van aan 
bed gebonden patiënten in die ruimte.

Bbl

Beheer van afvalstof-
fen: 

beheer van afvalstoffen als bedoeld in art. 1.1 van de Wet milieubeheer. OW 

Beheer van de bodem: Bodembeheer betreft het faciliteren van activiteiten in en op de bodem, het voorkomen van veront-
reinigingen en het omgaan met bestaande verontreinigingen vanwege een duurzaam en doelmatig 
gebruik van de bodem. Onderdeel hiervan is het grondwaterbeheer.

MvTb
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Beheer van  
watersystemen: 

samenstel van aan watersystemen verbonden taken, gericht op het voorkomen en waar nodig beper-
ken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met het beschermen en 
verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van die watersystemen en de vervulling van de 
op grond van deze wet aan die watersystemen toegekende maatschappelijke functies.

OW 

Beheer: een bijzondere taak of een geheel van taken, voortvloeiend uit een wettelijk voorschrift in een be-
stuurlijk hiërarchisch verband, om een of meer concreet bepaalde objecten of gebieden op een vooraf 
omschre- ven kwaliteitsniveau te brengen of te houden (herstel daaronder begrepen) en toezicht 
te houden op het eventueel gebruik door burgers en bedrijven, met inzet van daarvoor geëigende 
bevoegdheden en middelen.

MvT

Beheerplan Natura 
2000:

beheerplan als bedoeld in art. 3.8, derde lid en 3.9, derde lid, van de wet. Bkl

Belang van de bescher-
ming van de bodem:

Het belang van het voorkomen, beperken of ongedaan maken van veranderingen van hoedanigheden 
van de bodem, die een vermindering of bedreiging betekenen van de functionele eigenschappen die 
de bodem voor mens, plant of dier heeft.

MvTb

Benzinedamp: gasvormige, uit benzine vervluchtigende verbinding. Bal

Benzinedampterug-
winningseenheid: 

dampterugwinningseenheid als bedoeld in art. 2, onder j, van de richtlijn opslag en distributie 
benzine.

Bal

Benzinelaadportaal: laadportaal als bedoeld in art. 2, onder o, van de richtlijn opslag en distributie benzine. Bal

Benzineopslagtank: opslaginstallatie als bedoeld in art. 2, onder c, van de richtlijn opslag en distributie benzine. Bal

Benzineoverslagin-
stallatie:

installatie als bedoeld in art. 2, onder n, van de richtlijn opslag en distributie benzine. Bal

Benzineterminal: terminal als bedoeld in art. 2, onder d, van de richtlijn opslag en distributie benzine. Bal

Beoordelingsregel: regel over het verlenen of weigeren van een omgevingsvergunning, waaronder regels over de motive-
ring van de beslissing (art. 5.17). 

MvT

Beperkingengebied: bij of krachtens de wet aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een werk of object 
regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat werk of object.

OW 

Beperkingengebied-
activiteit: 

activiteit binnen een beperkingengebied die niet in overeenstemming is met de functie van het 
aanwezige werk of object.

Beperkt kwetsbaar 
gebouw:

gebouw dat beperkt kwetsbaar is voor externe veiligheidsrisico’s als bedoeld in bijlage VI, onder A, 
bij dit besluit.

Bkl

Beperkt kwetsbaar 
gebouw: 

gebouw als bedoeld in bijlage VI, onder A, bij het Besluit kwaliteit leefomgeving. Bal

Beperkt kwetsbare 
locatie:

locatie die beperkt kwetsbaar is voor externe veiligheidsrisico’s als bedoeld in bijlage VI, onder B, bij 
dit besluit.

Bkl

Beperkt kwetsbare 
locatie: 

locatie als bedoeld in bijlage VI, onder B, bij het Besluit kwaliteit leefomgeving. Bal

Bergingsgebied: gebied waaraan op grond van deze wet een functie voor waterstaatkundige doeleinden is toegekend, 
niet zijnde een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter verruiming van de
bergingscapaciteit van een of meer watersystemen en dat ook als bergingsgebied op de legger is 
opgenomen.

OW 

Beschermd subbrand-
compartiment: 

gedeelte van een bouwwerk dat binnen de begrenzing van een subbrandcompartiment ligt of daar-
mee samenvalt, dat meer bescherming biedt tegen brand of rook dan een subbrandcompartiment.

Bbl

Beschermde route: buiten het subbrandcompartiment waar de vluchtroute begint gelegen gedeelte van een vluchtroute. Bkl

Beschermde vlucht-
route: 

buiten een subbrandcompartiment gelegen gedeelte van een vluchtroute die alleen voert door een 
verkeersruimte.

Bbl

Beschermen van het 
milieu: 

beschermen en verbeteren van het milieu. OW 
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Beste beschikbare 
technieken: 

het meest doeltreffende en geavanceerde ontwikkelingsstadium van de activiteiten en exploitatie-
methoden waarbij de praktische bruikbaarheid van speciale technieken om het uitgangspunt voor 
de emissiegrenswaarden en andere vergunningsvoorwaarden te vormen is aangetoond, met als doel 
emissies en effecten op het milieu in zijn geheel te voorkomen of, wanneer dit niet mogelijk is, te 
beperken: 
a. „technieken”: zowel de toegepaste technieken als de wijze waarop de installatie wordt ontworpen, 
gebouwd, onderhouden, geëxploiteerd en ontmanteld, 
b. „beschikbare”: op zodanige schaal ontwikkeld dat de betrokken technieken, kosten en baten in 
aanmerking genomen, economisch en technisch haalbaar in de betrokken industriële context kunnen 
worden toegepast, onafhankelijk van de vraag of die technieken wel of niet binnen Nederland worden 
toegepast of geproduceerd, mits zij voor de exploitant op redelijke voorwaarden toegankelijk zijn, en 
c. „beste”: het meest doeltreffend voor het bereiken van een hoog algemeen niveau van bescherming 
van het milieu in zijn geheel.

Bkl

Bewaarplaats voor 
vuurwerk of pyrotech-
nische artikelen voor 
theatergebruik: 

bewaarplaats voor vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik als bedoeld in bijlage 1 
bij het Besluit activiteiten leefomgeving.

Bkl

Bewaarplaats voor 
vuurwerk of pyrotech-
nische artikelen voor 
theatergebruik: 

besloten ruimte waarin vuurwerk of een pyrotechnisch art. voor theatergebruik in transportverpak-
king als bedoeld in het ADR wordt bewaard.

Bal

Bijeenkomstfunctie 
voor kinderopvang: 

bijeenkomstfunctie voor kinderopvang als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomge-
ving.

Bkl

Bijeenkomstfunctie 
voor kinderopvang:

bijeenkomstfunctie voor het bedrijfsmatig opvangen, verzorgen, opvoeden en begeleiden van kinde-
ren die het basisonderwijs nog niet hebben beëindigd, maar geen gastouderopvang als bedoeld in de 
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Bbl

Bijeenkomstfunctie: bijeenkomstfunctie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving. Ob, Bkl

Bijeenkomstfunctie: gebruiksfunctie voor het samenkomen van personen voor kunst, cultuur, godsdienst, communicatie, 
kinderopvang, het verstrekken van consumpties voor het gebruik ter plaatse, ontspanning of het 
aanschouwen van sport.

Bbl 

Bijna energieneutraal 
gebouw: 

gebouw met een zeer hoge energieprestatie, waarbij de dicht bij nul liggende of zeer lage hoeveelheid 
energie die is vereist in zeer aanzienlijke mate wordt geleverd uit hernieuwbare bronnen die deels ter 
plaatse of dichtbij wordt geproduceerd.

Bbl

Bijzonder nationaal 
natuurgebied:

natuurgebied als bedoeld in art. 2.43. eerste lid. OW 

Bijzondere spoorweg: spoorweg die niet als hoofdspoorweg of lokale spoorweg is aangewezen.

Binnen of buiten 
het grondgebied van 
Nederland brengen: 

elke activiteit die is gericht op het bewerkstelligen van het binnen of buiten het grondgebied van 
Nederland brengen.

OW 

Biociden: biociden als bedoeld in art. 3, eerste lid onder a, van de verordening (EG) nr. 528/2012 van het Euro-
pees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt brengen en het gebruik van 
biociden (PbEU L 167).

Bal

Biologische productie-
methode: 

biologische productiemethode als bedoeld in verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 
2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking 
van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (PbEU L 189).

Bal

Bladmeststoffen: kunstmeststoffen bedoeld voor gebruik op het blad van gewassen. Bal

Bodem: het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en 
organismen.

OW 

Bodemaantasting: Bodemaantasting is de term die wordt gebruikt voor het aanbrengen van veranderingen in de geolo-
gische opbouw (structuur) van de bodem of in de fysisch-mechanische eigenschappen van de bodem. 
Het betreft:
- zettingen, verzakkingen en maaivelddalingen als gevolg van het uitvoeren van grondwerken of win-
ning van delfstoffen (grondmechanische veranderingen),
- aantasting van paalfunderingen, droogvallen van sloten, vennen, beken enz., als gevolg van het ont-
trekken van water aan de bodem (hydrologische veranderingen),
- aantasting van de bodemstructuur, verlies aan bodemvruchtbaarheid, vermindering van de natuur-
lijke weerstand van de bodem tegen erosie door erosiebevorderende handelingen (bodemkundige 
veranderingen),
- optreden van zoute kwel, verzilting van grond- en oppervlaktewater als gevolg van het perforeren 
van waterafsluitende lagen (geohydrologische veranderingen).

MvTb

Bodembeschermende 
voorziening: 

vloeistofdichte bodemvoorziening, aaneengesloten bodemvoorziening, elementenvoorziening, lek-
bak, geomembraanbak, of vulpuntmorsbak.

Bal



XLIX 

Bodemenergiesys-
teem: 

installatie waarmee gebruik wordt gemaakt van de bodem voor de levering van warmte of koude voor 
de verwarming of koeling van ruimten.

Bal

Bodemverontreini-
ging:

Bodemverontreiniging is de term die wordt gebruikt wanneer er door toedoen van de mens stoffen 
of materialen in de bodem of het grondwater terecht zijn gekomen die schadelijk zijn of kunnen zijn 
voor de fysieke leefomgeving (bodem en water).

MvTb

Bodemzijdig vermo-
gen: 

grootste hoeveelheid energie uitgedrukt in KW, die het bodemzijdig deel van een gesloten bodem-
energiesysteem bij normaal gebruik kan uitwisselen met de bodem.

Bal

Bouwactiviteit: activiteit inhoudende het bouwen van een bouwwerk. OW 

Bouwconstructie: onderdeel van een bouwwerk voor het dragen van belastingen. Bbl

Bouwen: plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten. OW 

Bouwschil: de geïntegreerde onderdelen die de binnenruimte van een gebouw scheiden van de daar buiten gele-
gen onderdelen van de fysieke leefomgeving.

Bbl

Bouwwerk geen 
gebouw zijnde:

bouwwerk of gedeelte daarvan, voor zover dat geen gebouw of onderdeel daarvan is. Bbl 

Bouwwerk met een 
verblijfsfunctie:

Bouwwerk van enige omvang, dat de grond raakt en waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend 
mensen verblijven.

MvTb

Bouwwerk: constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van 
bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in 
of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren, met inbegrip van de daarvan deel uitmakende 
bouwwerkgebonden installaties.

OW 

Bouwwerkinstallatie: voor het functioneren van een bouwwerk of een gedeelte daarvan noodzakelijke voorziening van 
niet-bouwkundige aard.

Bbl

Bouwwerkperceel: perceel dat als uitgangspunt dient bij het toetsen van een bouwwerk aan de regels van dit besluit. Bbl

Bovengrond: Toplaag van de bodem (globaal tot 1,0 m beneden het maaiveld). MvTb

Bovengrondse opslag-
tank: 

opslagtank die geen ondergrondse opslagtank is en niet vast is verbonden met een schip. Bal

Brandaandachtsge-
bied: 

locatie met een risico op fakkelbrand of plasbrand als bedoeld in art. 5.11, eerste en tweede lid. Bkl

Brandcompartiment: gedeelte van een of meer bouwwerken bestemd als maximaal uitbreidingsgebied van brand. Bbl

Brandcompartiment: brandcompartiment als bedoeld in het Besluit bouwwerken leefomgeving. Bal

Brandmeldinstallatie: samenstel van detectoren, bekabeling, een brandmeldcentrale en een doormeldinstallatie, dat nodig 
is voor het ontdekken van een brand, het melden van brand en het geven van stuursignalen voor 
andere installaties.

Bal

Brandvoorschriften-
gebied: 

brandvoorschriftengebied als bedoeld in het Besluit kwaliteit leefomgeving. Bbl

Brandweerlift: lift die met een eenvoudige handeling ter beschikking van de brandweer kan worden gesteld voor het 
vervoer van materieel en manschappen.

Bbl

Brandwerendheid van 
bouwdelen: 

tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke een bouwkundig onderdeel van een gebouw, met uit-
zondering van een deur-, luik- of raamconstructie, zijn functie blijft vervullen bij verhitting, bepaald 
volgens NEN 6069, uitgave 2005.

Bal

Brl SIKB: beoordelingsrichtlijn van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer. Bal

Bruto-vloeropper-
vlakte: 

bruto-vloeroppervlakte als bedoeld in NEN 2580. Bbl

Bufferbewaarplaats 
voor vuurwerk of py-
rotechnische artikelen 
voor theatergebruik: 

bufferbewaarplaats voor vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik als bedoeld in 
bijlage 1 bij het Besluit activiteiten leefomgeving.

Bkl

Bufferbewaarplaats 
voor vuurwerk of py-
rotechnische artikelen 
voor theatergebruik: 

besloten ruimte waarin vuurwerk of een pyrotechnisch art. voor theatergebruik uit de transport-
verpakking wordt genomen voor het samenstellen van pakketten of bestellingen van klanten en 
het aansluitend bewaren van onverpakt vuurwerk of onverpakte pyrotechnische artikelen voor 
theatergebruik.

Bal

Buisleiding van  
nationaal belang: 

buisleiding als bedoeld in art. 5.76. Bkl

Bunkerstation: drijvend bouwsel met permanente ligplaats dat is bestemd of wordt gebruikt voor de opslag of leve-
ring van brandstof voor de voortstuwing van schepen.

Bal

Burgerluchthaven van 
regionale betekenis: 

luchthaven, niet zijnde de luchthaven Schiphol, een overige burgerluchthaven van nationale beteke-
nis of een militaire luchthaven.

OW 
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Celeenheid: voor een enkel persoon of een afzonderlijke groep personen bestemd gedeelte van een celfunctie. Bbl 

Celfunctie: celfunctie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving. Bkl

Celfunctie: gebruiksfunctie voor dwangverblijf van personen. Bbl 

Cites-activiteit: het binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen, het verhandelen of het onder zich 
hebben om een andere reden dan verkoop, van specimens als bedoeld in art. 1, onder t, van de cites-
basisverordening van soorten, genoemd in bijlage A, B, C of D bij de cites-basisverordening of van 
dieren of planten van andere soorten of producten daarvan.

OW 

Coating: preparaat, met inbegrip van alle voor een juist gebruik benodigde organische oplosmiddelen of prepa-
raten die organische oplosmiddelen bevatten, dat wordt gebruikt om op een oppervlak een film met 
decoratief, beschermend of ander functioneel effect te bereiken.

Bal

Commissie voor de mi-
lieueffectrapportage: 

het adviesorgaan, genoemd in art. 17.5. OW 

Concentratiegebied: concentratiegebied Zuid of concentratiegebied Oost als aangegeven in bijlage I bij de Meststoffenwet 
of een als zodanig bij omgevingsplan aangewezen gebied.

Bkl

Constructieonderdeel: onderdeel van een bouwwerk voor het voldoen van het bouwwerk aan een technische regel van de 
afdelingen 3.3 tot en met 3.5a en 4.2 tot en met 4.6.

Bbl

Cultureel erfgoed: monumenten, archeologische monumenten, stads- en dorpsgezichten, cultuurlandschappen en, voor 
zover dat voorwerp is of kan zijn van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties in het 
omgevingsplan, ander cultureel erfgoed als bedoeld in art. 1.1 van de Erfgoedwet.

OW 

Delfstoffen: stoffen, bedoeld in art. 1, onder a, van de Mijnbouwwet. Bal

Dierenverblijf: dierenverblijf als bedoeld in het Besluit activiteiten leefomgeving. Bkl

Dierenverblijf: gebouw, inclusief verharde uitloop voor het houden van landbouwhuisdieren; Bal

Dierlijke meststoffen: dierlijke meststoffen als bedoeld in het Besluit activiteiten leefomgeving. Bkl

Dierlijke meststoffen: uitwerpselen van voor gebruiks- of winstdoeleinden gehouden dieren, met inbegrip van de geheel of 
gedeeltelijk verteerde maag- of darminhoud van deze dieren en strooisels van mengsels met uitwerp-
selen en producten daarvan.

Bal

Dierplaats: deel van een huisvestingssysteem, bestemd voor het houden van een landbouwhuisdier. Bal

Diffuse emissie: niet gekanaliseerde emissie. Bal

Digestaat: digestaat als bedoeld in het Besluit activiteiten leefomgeving. Bkl

Digestaat: stabiel restproduct dat overblijft na het vergisten van 50% of meer van de dierlijke uitwerpselen met 
als nevenbestanddeel alleen producten die op grond van art. 5 van het Uitvoeringsbesluit Meststof-
fenwet zijn aangewezen.

Bal

Dijktraject: gedeelte van een primaire waterkering dat afzonderlijk wordt genormeerd. OW 

Dikke fractie: dikke fractie als bedoeld in het Besluit activiteiten leefomgeving. Bkl

Dikke fractie: vast restproduct dat ontstaat na mestscheiding van drijfmest. Bal

Doelen van de wet: de doelen, bedoeld in art. 1.3. OW 

Doelvoorschrift: bepaling die het doel aangeeft dat moet worden bereikt, waarbij het aan de initiatiefnemer overgela-
ten wordt om te bepalen met welke middelen dat doel wordt bereikt.

MvT

Donkerteperiode: periode van 1 november tot 1 april van 18.00 tot 24.00 uur en van 1 april tot 1 mei en van 1 september 
tot 1 november van het tijdstip van een half uur na zonsondergang tot 02.00 uur.

Bal

Doorgang: toegang, uitgang of doorlaatopening voor personen van een bouwwerk of van een gedeelte daarvan. Bbl

Drainagewater: water dat wordt afgevoerd via een stelsel van geperforeerde buizen die in de grond zijn aangebracht.

Drainwater: voedingswater dat bij substraatteelt niet wordt opgenomen door het gewas. Bal

Drijfmest: drijfmest als bedoeld in het Besluit activiteiten leefomgeving. Bkl

Drijfmest: uitwerpselen van landbouwhuisdieren, met inbegrip van de geheel of gedeeltelijk verteerde maag- of 
darminhoud van deze dieren en strooisels van mengsels met uitwerpselen die verpompbaar zijn.

Bal

Dunne fractie: dunne fractie als bedoeld in het Besluit activiteiten leefomgeving. Bkl

Dunne fractie: dunne restproduct dat ontstaat na mestscheiding van drijfmest. Bal

Duurzame ontwik-
keling: 

ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de
huidige generatie zonder de mogelijkheden voor toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te 
voorzien in gevaar te brengen.

OW 

Ecologische toestand: ecologische toestand als bedoeld in art. 2, onder 21, van de kaderrichtlijn water. Bkl
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Eigenaar: degene die eigenaar is van een onroerende zaak en degene aan wie een recht van opstal, erfpacht, 
beklemming, vruchtgebruik, gebruik of bewoning, of een appartementsrecht, toebehoort waaraan 
een onroerende zaak is onderworpen.

H12 OW

Elementenbodemvoor-
ziening: 

vloer, verharding of constructie die stoffen tijdelijk keert, waarvan eventuele onderbrekingen of 
naden niet zijn gedicht.

Bal

Emissie: directe of indirecte uitstoot, uit puntbronnen of diffuse bronnen, van stoffen, trillingen, warmte of 
geluid in de lucht, het water of de bodem.

OW 

Emissiegrenswaarde: emissiegrenswaarde als bedoeld in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving. Bkl

Emissiegrenswaarde: massa, gerelateerd aan een parameter, concentratie of niveau van een emissie die tijdens een of meer 
vastgestelde perioden niet wordt overschreden.

Bal

Energielabel: schriftelijke verklaring over de energieprestatie van een gebouw. Bbl

Energieprestatie: berekende of gemeten hoeveelheid energie die nodig is om aan de vraag naar energie te voldoen bij 
een genormaliseerd gebruik van een gebouw, waaronder energie die wordt gebruikt voor verwarming, 
koeling, ventilatie, warmwatervoorziening en verlichting.

Bbl

Enkelvoudige aan-
vraag om een omge-
vingsvergunning

aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op één activiteit Ob

ERS: extreem risico-
volle stoffen: 

persistente, gemakkelijk accumuleerbare en zeer toxische stoffen. Bal

Exotenactiviteit: het binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen, onder zich hebben, kweken, telen, 
doen voortplanten, vervoeren, gebruiken, uitwisselen of uitzetten van invasieve uitheemse soorten 
als bedoeld in de exotenverordening.

OW 

Exploitant: elke natuurlijke of rechtspersoon die de installatie, de stookinstallatie, de afvalverbrandingsinstal-
latie, of de afvalmeeverbrandingsinstallatie geheel of gedeeltelijk exploiteert of de controle daarover 
heeft, of aan wie de economische beschikkingsmacht over de technische werking van de installatie is 
overgedragen.

Bkl

Explosieaandachts-
gebied: 

locatie met een risico op een explosie als bedoeld in art. 5.11, derde lid. Bkl

Explosievoorschrif-
tengebied: 

explosievoorschriftengebied als bedoeld in het Besluit kwaliteit leefomgeving. Bbl 

Exportkabel: kabel die het transformatorstation van een windpark verbindt met een net als bedoeld in art. 1, eerste 
lid, onder i, van de Elektriciteitswet 1998.

Bal

Extra beschermde 
vluchtroute: 

buiten een brandcompartiment gelegen gedeelte van een beschermde vluchtroute. Bbl 

Fase II-benzinedamp-
terugwinningssys-
teem:

systeem als bedoeld in art. 2, onder 6, van de richtlijn benzinedampterugwinning. Bal

Faunabeheereenheid: faunabeheereenheid als bedoeld in art. 23.9. OW 

Faunabeheerplan: faunabeheerplan als bedoeld in art. 23.9. OW 

Flegt-activiteit: het binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen van houtproducten als bedoeld in de 
flegt- basisverordening.

OW 

Flora- en fauna-
activiteit: 

activiteit met mogelijke gevolgen voor van nature in het wild levende dieren of planten. OW 

Foliebassin: mestbassin uitgevoerd als een met folie beklede grondput met omdijking. Bal

Functiegebied: gebruiksgebied of een gedeelte daarvan, waar de voor die gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten 
anders dan het verblijven van personen plaatsvinden.

Bbl

Functieruimte: in een functiegebied gelegen ruimte. Bbl

Fysieke leefomgeving: omvat onderdelen als bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, landschap-
pen, natuur en cultureel erfgoed (art. 1.2).

MvT

gA: gasvormige anorganische stoffen. Bal

Gebiedsgericht, 
plaatsgebonden

betrekking hebbend op activiteiten die zich afspelen binnen een gebied of op een vaste plaats (en 
daarmee niet op activiteiten die zich vrij over het grondgebied verplaatsen zoals voertuigen en 
producten).

MvT

Gebouw: bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten 
ruimte vormt.

Bbl

Gebruik: benutting van de fysieke leefomgeving door de mens. MvT
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Gebruiksfunctie: gedeelten van een of meer bouwwerken die dezelfde gebruiksbestemming hebben en die samen een 
gebruikseenheid vormen.

Bbl 

Gebruiksfunctie: gebruiksfunctie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving. Ob, Bkl

Gebruiksgebied: gebruikgebied als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving. Bkl

Gebruiksgebied: vrij indeelbaar gedeelte van een gebruiksfunctie waar voor de gebruiksfunctie kenmerkende activi-
teiten plaatsvinden, dat bestaat uit een of meer op dezelfde bouwlaag gelegen ruimten gelegen in een 
brandcompartiment die niet door een dragende scheidingsconstructie van elkaar zijn gescheiden en 
die geen toiletruimte, badruimte, technische ruimte of verkeersruimte zijn, tenzij die ruimte zelf een 
functieruimte is.

Bbl 

Gebruiksoppervlakte: gebruiksoppervlakte als bedoeld in NEN 2580. Bbl 

Gebruiksruimte: binnen een gebied aanwezige juridische ruimte voor activiteiten in de fysieke leefomgeving. MvT

Gecorrigeerde loopaf-
stand: 

loopafstand waarbij constructieonderdelen die geen onderdeel uitmaken van de bouwconstructie 
buiten beschouwing worden gelaten, waarbij de loopafstand voor zover deze door een gebruiksgebied 
voert met 1,5 wordt vermenigvuldigd. 

Bbl 

Gedecentraliseerde 
eenheidsstaat:

de Nederlandse staatsvorm, waarin territoriale eenheden binnen een eenheidsstaat zelfstandige 
bevoegdheden hebben. Het Rijk zorgt door wetgeving en toezicht voor de eenheid. Daarnaast zijn er 
decentrale bestuurslagen. Elke bestuurslaag heeft taken en verantwoordelijkheden of bevoegdheden. 
Decentrale overheden zijn verder verplicht uitvoering te geven aan hogere regelgeving van het Rijk 
(zogenoemd medebewind).

MvT

Gedoogplichtbeschik-
king: 

beschikking tot oplegging van een gedoogplicht als bedoeld in afdeling 10.3. OW 

Geharmoniseerde 
norm: 

norm als bedoeld in art. 2, elfde lid, van de verordening bouwproducten. Bbl 

Geluidbelasting Bs,dan: geluidbelasting op een plaats over alle dag-, avond- en nachtperioden van een jaar, berekend in over-
eenstemming met de bij ministeriële regeling aangewezen berekeningsmethode voor schietgeluid.

Bkl

Geluidbelasting Lden: geluidsbelasting op een plaats en door een bron over alle perioden van 07.00– 19.00 uur, van 
19.00–23.00 uur en van 23.00–07.00 uur van een jaar als omschreven in bijlage I, onderdeel 1, bij de 
richtlijn omgevingslawaai.

Bkl

Geluidbelasting Lnight: geluidbelasting op een plaats over alle perioden van 23.00 tot 07.00 uur van een jaar als omschreven 
in bijlage I, onderdeel 2, bij de richtlijn omgevingslawaai

Bkl

Geluidbelastingkaart: geluidbelastingkaart als bedoeld in als bedoeld in art. 20.17, eerste lid, van de wet. Ob, Bkl

Geluidgevoelig 
gebouw: 

gebouw als bedoeld in art. 5.42, tweede lid, van dit besluit. Bkl

Geluidgevoelige 
locatie: 

locatie als bedoeld in art. 5.42, derde lid, van dit besluit. Bkl

Geluidgevoelige 
ruimte: 

verblijfsruimte of verblijfsgebied in een geluidgevoelig gebouw. Bkl

Geluidproductiepla-
fond:

toegestane geluidproductie. OW 

Geomembraanbak: ondergronds aangelegd kunststof foliesysteem in een bakconstructie waardoor stoffen niet in de 
bodem kunnen lekken.

Bal

Gesloten bodemener-
giesysteem:

bodemenergiesysteem met een gesloten circuit van leidingen. Bal

Gesloten stortplaats: gesloten stortplaats als bedoeld in art. 8.47, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer. OW 

Geurgevoelig gebouw: gebouw als bedoeld in art. 5.56, tweede lid, van dit besluit. Bkl

Geurgevoelige locatie: locatie als bedoeld in art. 5.56, derde lid, van dit besluit. Bkl

Gevaarlijke afvalstof: gevaarlijke afvalstof als bedoeld in art. 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer. Ob

Gevaarlijke afvalstof-
fen: 

gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in art. 1.1 van de Wet milieubeheer. Bal

Gevaarlijke stof: gevaarlijke stof die is ingedeeld in een gevarenklasse van het ADR of RID, tenzij in dit besluit anders 
is bepaald.

Bkl

Gevaarlijke stof: gevaarlijke stof die is ingedeeld in een gevarenklasse van het ADR, tenzij in dit besluit anders is 
bepaald.

Bal

Gewasbeschermings-
middel: 

gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in art. 2, eerste lid, van de verordening gewasbeschermings-
middelen.

Bal
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Gezondheidszorg-
functie: 

gezondheidszorgfunctie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving. Bkl

Gezondheidszorg-
functie: 

gebruiksfunctie voor medisch onderzoek, verpleging, verzorging of behandeling. Bbl

Gifwolkaandachts-
gebied: 

locatie met een risico met een giftige stof als bedoeld in art. 5.11, vierde lid. Bkl

gO: gasvormige organische stoffen. Bal

Goed ecologisch 
potentieel: 

goed ecologisch potentieel als bedoeld in art. 2, onder 23, van de kaderrichtlijn water. Bkl

Goede chemische toe-
stand van grondwater: 

goede chemische toestand van grondwater als bedoeld in art. 2, onder 25, van de kaderrichtlijn water. Bkl

Goede chemische toe-
stand van oppervlak-
tewater: 

goede chemische toestand van oppervlaktewater als bedoeld in art. 2, onder 24, van de kaderrichtlijn 
water.

Bkl

Goede ecologische 
toestand: 

goede ecologische toestand als bedoeld in art. 2, onder 22, van de kaderrichtlijn water. Bkl

Goede kwantitatieve 
toestand: 

goede kwantitatieve toestand als bedoeld in art. 2, onder 28, van de kaderrichtlijn water. Bkl

Groepszorgwoning: woonfunctie waarbij aan ten minste vijf bewoners professionele zorg wordt verleend met een vanuit 
het zorgaanbod georganiseerde koppeling tussen wonen en zorg.

Bbl 

Grondexploitatie: exploitatie van locaties als bedoeld in art. 12.1, eerste lid. OW 

Grondgebied: het gebied waarover een bestuursorgaan rechtsmacht heeft. Waar relevant wordt hieronder ook de 
exclusieve economische zone verstaan, waar Nederland beperkte rechtsmacht heeft.

MvT

Grondwater: water dat zich onder het bodemoppervlak in de verzadigde zone bevindt en dat in direct contact met 
de bodem of ondergrond staat.

OW 

Grondwaterbescher-
mingsgebied: 

gebied dat krachtens art. 1.2, tweede lid, onder a, van de Wet milieubeheer bij de provinciale milieu-
verordening is aangewezen en waarvoor regels zijn gesteld voor de bescherming van het grondwater 
met het oog op de waterwinning.

Bal

Grondwaterlichaam: afzonderlijke grondwatermassa in een of meer watervoerende lagen. OW 

Grondwerk: Het ontgraven en verzetten van grond van enige omvang ter voorbereiding van de grond, weg- en 
waterbouw. De term grondwerk wordt gebruikt voor het aanduiden van het bouwen van bouwwerken 
anders dan met een verblijfsfunctie.

MvTb

Handreiking bezink-
bassins: 

Handreiking aanleg, beheer en monitoring bezinkbassins voor de bloembollensector. Bal

Helitraumacentrum: academisch ziekenhuis met een voorziening voor het landen en opstijgen van helikopters, waarbij de 
voorziening hoofdzakelijk gebruikt wordt voor het regulier vervoeren van een mobiel medisch team.

Bal

Herverkaveling: proces waarin onroerende zaken in een gebied worden samengevoegd, het gebied opnieuw wordt ver-
deeld in kavels en die kavels aan eigenaren worden toegedeeld met toepassing van de artikelen 12.19 
tot en met 12.37, 16.33h tot en met 16.33m, 16.82b, 16.87e tot en met 16.87g en 16.91 tot en met 16.103.

H12 OW

Herverkavelingsblok: geheel van in een herverkaveling opgenomen onroerende zaken. H12 OW

Hoge spanning: nominale wisselspanning van meer dan 1.000 volt of een nominale gelijkspanning van meer dan 1.500 
volt.

Hogedrempelinrich-
ting: 

Seveso-inrichting waar ten minste de drempelhoeveelheid aan gevaarlijke stoffen, genoemd in bijlage 
I, deel 1, kolom 3, of deel 2, kolom 3, bij de Seveso-richtlijn aanwezig is, volgens de omgevingsvergun-
ning aanwezig mag zijn, of kan ontstaan bij verlies van controle over de processen. 

Bal

Hoofdspoorweg: spoorweg als bedoeld in art. 2, eerste lid, van de Spoorwegwet. OW 

Hoofdspoorweginfra-
structuur: 

hoofdspoorweginfrastructuur als bedoeld in art. 1, eerste lid, van de Spoorwegwet. OW 

Hout: hout als bedoeld in de Europese houtregelgeving of de Europese flegt-regelgeving, OW 

Houtproducten: houtproducten als bedoeld in de Europese houtregelgeving of de Europese flegt-regelgeving, OW 

Huishoudelijk afval-
water: 

afvalwater dat overwegend afkomstig is van menselijke stofwisseling en huishoudelijke werkzaam-
heden.

Bal

Huishoudelijke afval-
stoffen: 

huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in art. 1.1 van de Wet milieubeheer. Bal
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Huisvestingssysteem: dierenverblijf of gedeelte daarvan, waarin landbouwhuisdieren van een diercategorie op dezelfde 
wijze worden gehouden met inbegrip van een of meer additionele technieken voor het bereiken van 
een aanvullende emissiereductie van een huisvestingssysteem.

Bal

IALA-aanbeveling 
O-139: 

International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities Recommendation 
O-139 Marking of Man-Made Offshore Structures (markering van kunstmatige offshore constructies).

Bal

Indeplaatstreding: het nemen van een besluit of verrichten van een taak in gevallen dat het bestuursorgaan dat daartoe 
op grond van een wettelijk voorschrift verplicht is dit niet of niet naar behoren doet.

MvT

Industriefunctie: industriefunctie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving. Bkl

Industriefunctie: gebruiksfunctie voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen, of voor 
bedrijfsmatige agrarische doeleinden.

Bbl 

Inerte goederen: goederen waarin geen bodembedreigende stoffen of gevaarlijke stoffen zitten en die dat niet zijn. Bal

Inerte winningsafval-
stoffen: 

onbrandbare winningsafvalstoffen die geen significante fysische, chemische of biologische veran-
deringen ondergaan en die voldoen aan de criteria, bedoeld in art. 1, eerste en tweede lid, van de 
beschikking inert afval.

Bkl

Infrastructuur: wegen en vaarwegen, waaronder routenetwerken voor wandelen, fietsen en varen en spoorwegen, 
havens, luchthavens, energie-infrastructuur, buisleidingen, openbare hemelwater- en ontwaterings-
stelsels en vuilwaterriolen, infrastructuur voor watervoorzieningswerken als bedoeld in art. 1, eerste 
lid, van de Drinkwaterwet en andere vitale infrastructuur.

OW 

Initiatiefnemer: degene onder wiens verantwoordelijkheid een werk van algemeen belang waarvoor een gedoogplicht 
is opgelegd, tot stand wordt gebracht of wordt opgeruimd.

H10
H15 OW

Insluitsysteem: een of meer toestellen, waarvan de eventuele onderdelen blijvend met elkaar in open verbinding 
staan en die bestemd zijn om een of meer stoffen te omsluiten, waarbij een verlies van inhoud niet 
leidt tot het vrijkomen van significante hoeveelheden gevaarlijke stof uit andere toestellen.

Bkl

Instandhoudingsdoel-
stellingen: 

instandhoudingsdoelstellingen als bedoeld in art. 2.1, vierde lid, van de Wet natuurbescherming. Bkl

Instandhoudingsdoel-
stellingen: 

instandhoudingsdoelstellingen als bedoeld in art. 2.43, eerste lid. OW 

Instructie: instructie aan een ander bestuursorgaan over de uitoefening van een taak of bevoegdheid als dat no-
dig is met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties of voor een samenhangend 
en doelmatig regionaal waterbeheer (artikelen 2.33 en 2.34).

MvT

Instructieregel: regel over de uitoefening van een taak of bevoegdheid door een bestuursorgaan (artikelen 2.22 en 
2.24).

MvT

Internationaalrechte-
lijke verplichting: 

verplichting op grond van een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechte-
lijke organisatie.

OW 

Intrinsieke waarde: de waarde die iets in zichzelf heeft, los van de mogelijkheden tot gebruik. MvT

Inwendige scheidings-
constructie: 

constructie die de scheiding vormt tussen twee voor personen toegankelijke besloten ruimten van 
een gebouw, inclusief de op die constructie aansluitende delen van andere constructies, voor zover 
die delen van invloed zijn op het voldoen van die scheidingsconstructie aan een in dit besluit gestelde 
eis.

Bbl 

Inwonerequivalent: inwonerequivalent als bedoeld in de richtlijn stedelijk afvalwater. Bal

IPPC-installatie: installatie als bedoeld in bijlage I bij de richtlijn industriële emissies. MvT

IPPC-installatie: ippc-installatie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving. Bkl

IPPC-installatie: installatie als bedoeld in bijlage I bij de richtlijn industriële emissies. Bal

Jaargemiddelde: gemiddelde over de daggemiddelde concentraties in een kalenderjaar. Bkl

Jacht: bemachtigen, opzettelijk doden of met het oog daarop opsporen van dieren als bedoeld in art. 4.32, 
tweede lid, onder b, alsmede het doen van pogingen daartoe, overeenkomstig de regels over de uitoe-
fening van de jacht, gesteld op grond van art. 4.3, eerste lid, onder k, 

OW 

Jachtgeweeractiviteit: het gebruik van een geweer om in het wild levende dieren te doden. OW 

Kantdop: driftarme spuitdop die een verticale of nagenoeg verticale neerwaartse richting van de spuitvloeistof 
bewerkstelligt.

Bal

Kantoorfunctie: kantoorfunctie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving. Ob, Bkl

Kantoorfunctie: gebruiksfunctie voor administratie. Bbl 

Klimlijn: denkbeeldige, vloeiend verlopende lijn die de voorkanten van de treden van een trap met elkaar 
verbindt.

Bbl
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Koelinstallatie: een combinatie van met koudemiddel gevulde onderdelen die met elkaar zijn verbonden en samen 
een gesloten koudemiddelcircuit vormen waarin het koudemiddel circuleert met het doel warmte op 
te nemen of af te staan.

Bal

Koelsysteem: technisch bouwsysteem met als doel het koelen van een ruimte binnen een gebouw of gedeelte daar-
van, door het toevoeren van koude of het ontvochtigen van de lucht of een combinatie van beide.

Bbl 

Korpschef: korpschef als bedoeld in art. 27 van de Politiewet 2012. OW 

Kunstmatig opper-
vlaktewaterlichaam: 

een door menselijke activiteiten tot stand gekomen oppervlaktewaterlichaam. Bkl

Kwetsbaar gebouw: gebouw dat kwetsbaar is voor externe veiligheidsrisico’s als bedoeld in bijlage VI, onder C, bij dit 
besluit.

Bkl

Kwetsbaar gebouw: gebouw als bedoeld in bijlage VI, onder C, bij het Besluit kwaliteit leefomgeving. Bal

Kwetsbare locatie: locatie die beperkt kwetsbaar is voor externe veiligheidsrisico’s als bedoeld in bijlage VI, onder D, bij 
dit besluit.

Bkl

Kwetsbare locatie: locatie als bedoeld in bijlage VI, onder D, bij het Besluit kwaliteit leefomgeving. Bal

Lage spanning: nominale wisselspanning van niet meer dan 1.000 volt, of nominale gelijkspanning van niet meer dan 
1.500 volt.

Bbl 

Landbouwhuisdier: landbouwhuisdier als bedoeld in het Besluit activiteiten leefomgeving. Bkl

Landbouwhuisdier: zoogdier dat of vogel die wordt gehouden voor de productie van vlees, eieren, melk, wol, pels of veren 
of paard dat wordt gehouden voor het fokken.

Bal

Landschappen: gebieden zoals die door mensen worden waargenomen, waarvan het karakter wordt bepaald door 
natuurlijke of menselijke factoren en de interactie daartussen.

OW 

Legger: document dat omschrijft waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie 
moeten voldoen (art. 2.39).

MvT

Legger: legger als bedoeld in art. 2.39. OW 

Lekbak: aaneengesloten bodemvoorziening met opstaande randen. Bal

Level playing field: een rechtvaardigheidsprincipe, inhoudende dat in gelijke omstandigheden voor een ieder gelijke 
regels gelden.

MvT

Lichte industriefunc-
tie voor het houden 
van dieren: 

lichte industriefunctie waarin dieren als bedoeld in bijlage II bij het Besluit houders van dieren, 
bedrijfsmatig worden gehouden.

Bbl 

Lichte industriefunc-
tie: 

industriefunctie waarin activiteiten plaatsvinden, waarbij het verblijven van personen een onderge-
schikte rol speelt.

Bbl 

Lichte industriefunc-
tie: 

lichte industriefunctie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving. Bkl

Lift: lift voor personen als bedoeld in art. 1 van het Warenwetbesluit liften. Bbl 

Locatie: een door geometrische plaatsbepaling begrensd deel van het grondgebied van een gemeente, water-
schap, provincie of van Nederland.

MvT

Locatiespecifiek: niet voor het hele grondgebied van een bestuursorgaan gelijk, dat wil zeggen verschillend van locatie 
tot locatie.

MvT

Logiesfunctie: gebruiksfunctie voor het bieden van recreatief verblijf of tijdelijk onderdak aan personen. Bbl 

Logiesfunctie: logiesfunctie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving. Bkl

Logiesgebouw: gebouw of gedeelte van een gebouw met alleen logiesfuncties of nevengebruiksfuncties daarvan, 
waarin meer dan een logiesverblijf ligt, dat is aangewezen op een gezamenlijke verkeersroute.

Bbl 

Logiesgebouw: logiesgebouw als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving. Bkl

Logiesverblijf: voor een enkel persoon of een afzonderlijke groep personen bestemd gedeelte van een logiesfunctie. Bbl 

Lokale spoorweg: spoorweg die krachtens art. 2, eerste lid, van de Wet lokaal spoor als zodanig is aangewezen. OW 

Lokale spoorweginfra-
structuur: 

de elementen, bedoeld in art. 2, vijfde lid, van de Wet lokaal spoor. OW 

Loopafstand: afstand, gemeten langs een denkbeeldige, kortst realiseerbare lijn tussen twee punten, waarover 
op een afstand van ten minste 0,3 m van constructieonderdelen kan worden gelopen en waarbij de 
loopafstand over een trap samenvalt met de klimlijn.

Bbl 

Lozingsactiviteit op 
een oppervlaktewa-
terlichaam: 

activiteit, niet zijnde een stortingsactiviteit op zee, inhoudende het brengen van stoffen, warmte of 
water direct op een oppervlaktewaterlichaam, met uitzondering van de krachtens art. 2.18, derde lid, 
of 2.20, tweede lid, aangewezen drogere oevergebieden, voor zover het betreft de effecten van die 
stoffen of warmte of dat water op het watersysteem.

OW 



LVI OmGEVINGSwET COmPLEET

Lozingsactiviteit op 
een zuiveringtech-
nisch werk: 

activiteit inhoudende het brengen van stoffen, warmte of water met behulp van een werk, niet zijnde 
een openbaar vuilwaterriool, in een zuiveringtechnisch werk in exploitatie bij een waterschap of een 
rechtspersoon die door het bestuur van een waterschap met de zuivering van stedelijk afvalwater is 
belast, voor zover het betreft de effecten van die stoffen of warmte of dat water op het zuiveringtech-
nisch werk.

OW 

Luchthaven: luchthaven als bedoeld in art. 1.1, eerste lid, van de Wet luchtvaart. OW 

Luchthavenbesluit: luchthavenbesluit als bedoeld in art. 1.1, eerste lid, van de Wet luchtvaart. OW 

Maatregel besluit of te verrichten andere handeling om doelstellingen te bereiken. MvT

Maatwerkregels algemene regels van een gemeente, waterschap of provincie, aanvullend op of afwijkend van de 
algemene regels van een provincie of het Rijk (art. 4.6).

MvT

Maatwerkregels: maatwerkregels als bedoeld in art. 4.6. OW 

Maatwerkvoorschrift beschikking waarmee het bevoegd gezag de plicht oplegt te voldoen aan voorschriften in aanvulling 
op of afwijking van geldende algemene regels (art. 4.5).

MvT

Maatwerkvoorschrif-
ten: 

maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5. OW 

Mariene strategie 
voor de Noordzee: 

strategie als bedoeld in art. 5 van de kaderrichtlijn mariene strategie voor de Nederlandse territoriale 
zee en de Nederlandse exclusieve economische zone.

Bkl

Maritiem ruimtelijk 
plan: 

maritiem ruimtelijk plan als bedoeld in art. 3.9, tweede lid, onder d, van de wet. Bkl

Maritieme ruimtelijke 
planning: 

proces in het kader waarvan menselijke activiteiten in mariene gebieden worden geanalyseerd en 
georganiseerd om ecologische, economische en sociale doelstellingen te bereiken.

Bkl

Maximaal geluidsni-
veau LAmax: 

maximaal geluidsniveau als vastgesteld en beoordeeld volgens de bij ministeriële regeling aangewe-
zen rekenmethode.

Bkl

Meervoudige aan-
vraag om een omge-
vingsvergunning

aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op meer dan één activiteit Ob

Meetniveau: hoogte van het aansluitende terrein, gemeten ter plaatse van de toegang van het gebouw. Bbl 

Memorandum nr. 60: memorandum met voorschriften voor sprinkler-, brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties in 
vuurwerkbewaarplaatsen en verkoopruimten voor consumentenvuurwerk, behorende bij de Voor-
schriften Automatische Sprinklerinstallaties, inclusief verduidelijking, vastgesteld op 2 september 
2005 en uitgegeven op 26 september 2005 door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veilig-
heid.

Bal

Mestbassin: voorziening voor het opslaan van drijfmest, digestaat of dunne fractie van meststoffen, die geen 
mestkelder is.

Bal

Mestkelder: ondergronds voorziening voor het opslaan van drijfmest, digestaat of dunne fractie met een afdek-
king die als vloer fungeert.

Bal

Mestsilo: mestbassin, geheel of gedeeltelijk gelegen boven het maaiveld, uitgevoerd met wanden of als draag-
constructie met een folie als binnenafdichting. 

Bal

Meststoffen: a. dierlijke meststoffen, ongeacht hun bestemming en b. producten die zijn bestemd om: 
 
1°. te worden toegevoegd aan grond of aan een groeimedium en die geheel of gedeeltelijk bestaan uit 
stoffen, organismen daaronder begrepen, of mengsels van stoffen, die als zodanig kunnen dienen om 
grond of een groeimedium geschikt of beter geschikt te maken als voedingsbodem voor planten, 
2°. te worden gebruikt als groeimedium, 
3°. te worden gebruikt als voedsel voor planten of delen van planten, voor zover deze producten niet 
al zijn begrepen onder 1° of 2°.

Bal

Mestzak: mestbassin, geheel of gedeeltelijk gelegen boven het maaiveld, voornamelijk opgebouwd uit folies 
waarvan de bodemafdichting en afdekking een geheel vormen.

Bal

Middelvoorschrift: bepaling die een middel voorschrijft dat de initiatiefnemer moet hanteren. MvT

Mijnbouwinstallatie: mijnbouwinstallatie als bedoeld in art. 1, onder o, van de Mijnbouwwet. OW 

Mijnbouwlocatieac-
tiviteit:

activiteit inhoudende:
a. het gebruiken van een locatie in zee die is aangewezen op grond van art. 2.21, eerste lid, voor een 
mijnbouwinstallatie, met inbegrip van het voor die installatie geldende beperkingengebied, of
b. het gebruiken van een locatie in een oppervlaktewaterlichaam voor een verkenningsonderzoek, 
met uitzondering van het bij dat onderzoek gebruiken van ontplofbare stoffen.

OW 

Mijnbouwwerk: mijnbouwwerk als bedoeld in art. 1, onder n, van de Mijnbouwwet. OW 
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Milieu: de fysieke leefomgeving, bezien vanuit het belang van de bescherming van mensen, dieren, planten 
en goederen, de bescherming en verbetering van de kwaliteit van water, bodem en lucht, de beheer-
sing van het klimaat, een doelmatig beheer van afvalstoffen en afvalwater en een zuinig gebruik van 
energie en grondstoffen.

MvT

Milieubelastende 
activiteit: 

activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken, niet zijnde een lozingsactiviteit op 
een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk of een wateronttrekkingsactiviteit.

OW 

Milieubelastende 
installatie: 

installatie als bedoeld in bijlage I bij het Omgevingsbesluit. Bkl

Milieueffectrapport: milieueffectrapport als bedoeld in afdeling 16.4. OW 

Milieugebruiksruimte: gebruiksruimte voor milieuaspecten. MvT

Milieuverontreini-
ging:

de directe of indirecte inbreng door menselijke activiteiten van stoffen, trillingen, warmte of geluid 
in lucht, water of bodem die de gezondheid van de mens of de kwaliteit van het milieu kan aantasten, 
schade kan toebrengen aan materiële goederen, of de belevingswaarde van het milieu of ander recht-
matig milieugebruik kan aantasten of in de weg kan staan.

Bkl

Militaire luchthaven: militaire luchthaven als bedoeld in art. 10.12, eerste lid, van de Wet luchtvaart. OW 

Mobiele benzinetank: mobiele tank als bedoeld in art. 2, onder f, van de richtlijn opslag en distributie benzine. Bal

Monument: monument als bedoeld in art. 1.1 van de Erfgoedwet. OW 

Motorvoertuig: op grond van de Wegenverkeerswet 1994 aangeduid motorvoertuig. Bkl

MP40-21: Ministeriële Publicatie 40-21, Voorschrift opslag en behandeling ontplofbare stoffen en voorwerpen 
Defensie.

MP40-30: Ministeriële Publicatie 40-30, Voorschrift voor de inrichting en het gebruik van schietinrichtingen.

MTBE: methyl-tertiair-butylether.

Munitie-QRA: beoordeling van de veiligheidssituatie en het risico van voorgenomen activiteiten in de veiligheids-
zone van een militaire munitieopslagplaats.

Bal

MVP: stofklasse van minimalisatieverplichte stoffen. Bal

Nationaal park: gebied met belangrijke natuurwetenschappelijke of landschappelijke kwaliteiten, Natura 2000: 
Europees ecologisch netwerk dat bestaat uit de speciale beschermingszones, bedoeld in art. 4, eerste 
en tweede lid, van de vogelrichtlijn en art. 1, onderdeel l, van de habitatrichtlijn.

OW 

Nationaal waterpro-
gramma: 

nationaal waterprogramma, als bedoeld in art. 3.8, tweede lid, onder d, van de wet.

Natte koeltoren: installatie met een open constructie voor het afvoeren van overtollige warmte uit een productiepro-
ces of gebouw door water in aerosolvorm in de lucht te brengen.

Bal

Natura 2000-activi-
teit: 

activiteit, inhoudende het realiseren van een project dat of het verrichten van een andere feitelijke 
handeling die, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied, de kwaliteit 
van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een 
significant verstorend gevolg kunnen hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen.

OW 

Natura 2000-gebied: gebied dat:
a. door de bevoegde autoriteit van het land waarin het gebied is gelegen is aangewezen als speciale 
beschermingszone, ter uitvoering van de artikelen 3, tweede lid, onder a en 4, eerste en tweede lid, 
van de vogelrichtlijn of de artikelen 3, tweede lid en 4, vierde lid, van de habitatrichtlijn,
of
b. is opgenomen op de lijst van gebieden van communautair belang, bedoeld in art. 4, tweede lid, van 
de habitatrichtlijn.

OW 

Natuurlijke hulpbron-
nen: 

delfstoffen, water, biomassa, warmte, windenergie, zonne-energie, waterkracht en energie uit een 
zee, voor zover die door de mens aan de fysieke leefomgeving onttrokken kunnen worden.

OW 

Nederlandse mariene 
wateren: Nederlandse 
territoriale 

zee, Nederlandse exclusieve economische zone en kustwateren als bedoeld in art. 2, onder 7, van de 
kaderrichtlijn water.

Bkl

NEM: netto explosieve massa, uitgedrukt als de massa van de explosieve stof of de massa van de explosieve 
stof in een ontplofbaar voorwerp.

Bal

Nen-en: norm die door de Europese Commissie voor Normalisatie is geharmoniseerd. Bbl 

NEN: norm die door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut is uitgegeven. Bal, Bbl

Nevengebruiksfunc-
tie: 

gebruiksfunctie die ten dienste staat van een andere gebruiksfunctie. Bbl 

Nm3: normaal kubieke meter: gashoeveelheid bij 273,15 K en 101,3 kPa en betrokken op droge lucht. Bal
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Nominale belasting: maximale belasting van een verbrandingstoestel, bepaald op basis van de calorische bovenwaarde 
van de brandstof waarvoor dat toestel is ingericht.

Bbl 

Nooddeur: deur die alleen is bestemd om te vluchten. Bbl 

NPR 7910-2: gevarenzone-indeling met betrekking tot  ontploffingsgevaar; deel 2: Stofontploffingsgevaar, geba-
seerd op NEN-EN-IEC 61241-1-: 2004.

Bal

Nta 9065: Nederlands Technische Afspraak ‘Luchtkwaliteit - Geurmetingen - Meten en rekenen geur ‘, NTA 
9065:2012.

Bkl

Nuttig toepassen: verrichten van nuttige toepassing als bedoeld in art. 1.1 van de Wet milieubeheer. Bal

Omgevingsplan: omgevingsplan als bedoeld in art. 2.4. OW 

Omgevingsplan: plan met de door het gemeentebestuur gestelde regels over de fysieke leefomgeving. In ieder geval 
bevat het voor het gehele grondgebied van de gemeente een evenwichtige toedeling van functies aan 
locaties en de regels die met het oog daarop nodig zijn (artikelen 2.4 en 4.2). 

MvT

Omgevingsplanacti-
viteit: 

activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsver-
gunning te
verrichten en elke andere activiteit voor zover die in strijd is met het omgevingsplan.

OW 

Omgevingsvergun-
ning:

omgevingsvergunning als bedoeld in afdeling 5.1. OW 

Omgevingsvergun-
ning:

toestemming op aanvraag tot het uitvoeren van één of meer activiteiten in de fysieke leefomgeving 
(afdeling 5.1).

MvT

Omgevingsverorde-
ning:

omgevingsverordening als bedoeld in art. 2.6. OW 

Omgevingsverorde-
ning:

een verordening van de provincie die de regels bevat over de fysieke leefomgeving (art. 2.6). MvT

Omgevingsvisie: omgevingsvisie als bedoeld in afdeling 3.1. OW 

Omgevingsvisie: een beleidsdocument met de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling, het gebruik, de bescher-
ming, het beheer en het behoud van het grondgebied van een bestuursorgaan en de hoofdzaken van 
het voor de fysieke leefomgeving te voeren integrale beleid (art. 3.2). 

MvT

Omgevingswaarde: omgevingswaarde als bedoeld in afdeling 2.3. OW 

Omgevingswaarde: een maatstaf voor de staat of kwaliteit van de fysieke leefomgeving of een onderdeel daarvan, of 
de toelaatbare belasting door activiteiten of toelaatbare concentratie of depositie van stoffen in de 
fysieke leefomgeving of een onderdeel daarvan, uitgedrukt in meetbare of berekenbare eenheden of 
andere objectieve termen (art. 2.9).

MvT

Ondergrens: een drempelwaarde waarboven een emissie als relevant wordt beschouwd. Bal

Ondergrondse opslag-
tank: 

opslagtank die geheel in de bodem ligt of ingeterpt is. Bal

Onderwijsfunctie: onderwijsfunctie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving. Bkl

Onderwijsfunctie: gebruiksfunctie voor het geven van onderwijs. Bbl 

Ongewoon voorval: gebeurtenis, ongeacht de oorzaak daarvan, die afwijkt van het normale verloop van een activiteit, 
zoals een storing, ongeluk, calamiteit, waardoor significante nadelige gevolgen voor de fysieke leef-
omgeving ontstaan of dreigen te ontstaan, waaronder:
a. een geval van een inbreuk op vergunningsvoorwaarden als bedoeld in art. 8 van de richtlijn indus-
tri.le emissies, of
b. een zwaar ongeval als bedoeld in art. 3, onderdeel 13, van de Seveso-richtlijn.

OW 

Ontgrondingsacti-
viteit:

activiteit inhoudende het ontgronden. OW 

Onze Minister: Onze Minister van Infrastructuur en Milieu. OW 

Open bodemenergie-
systeem: 

bodemenergiesysteem waarbij grondwater wordt onttrokken en na gebruik in de bodem gebracht. Bal

Openbaar vuilwater-
riool: 

voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater, in beheer bij een gemeente 
of een rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is belast.

OW 

Openbare registers 
registergoederen: 

openbare registers als bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. OW 

Oplosmiddelenherge-
bruik: 

gebruik van uit een oplosmiddeleninstallatie teruggewonnen organische oplosmiddelen voor elk tech-
nisch of commercieel doel, met inbegrip van het gebruik als brandstof maar met uitzondering van het 
verwijderen van deze teruggewonnen organische oplosmiddelen als afval.

Bal
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Oplosmiddeleninput: hoeveelheid organische oplosmiddelen en de hoeveelheid daarvan in mengsels die tijdens het uitoefe-
nen van een activiteit worden gebruikt, met inbegrip van de hergebruikte oplosmiddelen, binnen en 
buiten de installatie, die steeds worden meegerekend als zij worden gebruikt om die activiteit uit te 
oefenen.

Bal

Oplosmiddeleninstal-
latie: 

installatie waarin een of meer van de activiteiten, bedoeld in bijlage VII, deel 1, van de richtlijn 
industriële emissies, worden verricht en andere op dezelfde locatie ten uitvoer gebrachte en daarmee 
rechtstreeks samenhangende activiteiten worden verricht die technisch in verband staan met de in 
die bijlage vermelde activiteiten en die gevolgen kunnen hebben voor de emissies en de verontreini-
ging.

Bal

Oppervlaktewater: een oppervlaktewater als bedoeld in art. 2, onder 1, van de kaderrichtlijn water. Bkl

Oppervlaktewater-
lichaam: 

oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in art. 2, onder 10, van de kaderrichtlijn water. Bkl

Oppervlaktewater-
lichaam: 

samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak
voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen en de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover 
uitdrukkelijk op grond van deze wet aangewezen, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.

OW 

Opslagtank: vormvaste opslagvoorziening voor gas met een inhoud van ten minste 150 liter of een vormvaste 
opslagvoorziening voor vloeistof met een inhoud van ten minste 250 liter, met uitzondering van een 
intermediate bulk container.

Bal

Overige burgerlucht-
haven van nationale 
betekenis: 

luchthaven als bedoeld in art. 8.1, tweede lid, onder a, derde of vierde lid, van de Wet luchtvaart. OW 

Overige gebruiksfunc-
tie voor het personen-
vervoer: 

overige gebruiksfunctie voor aankomst of vertrek van vervoermiddelen voor weg-, spoorweg-, water- 
of luchtverkeer van personen.

Bbl 

Overige gebruiks-
functie: 

niet in dit onderdeel benoemde gebruiksfunctie voor activiteiten waarbij het verblijven van personen 
een ondergeschikte rol speelt.

Bbl 

Overstromingsrisico-
beheerplan:

overstromingsrisicobeheerplan als bedoeld in art. 3.9, tweede lid, onder b, van de wet. Bkl

PAK 10 VROM: som van naftaleen, antraceen, fenantreen, fluoranteen, benzo(a)antraceen, chryseen, benzo(a)
pyreen, benzo(ghi)peryleen, benzo(k)fluoranteen en indeno(1,2,3-cd)pyreen.

Bal

Participatieve aanpak: het in een vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden bij het proces van de besluitvorming 
over een project of activiteit.

MvT

PER: perchloorethyleen. Bal

Percolaat: vloeistof die uit gestorte vaste afvalstoffen of andere vaste stoffen komt of daarmee in contact is 
geweest.

Bkl

Permanente vuurbe-
lasting: 

volgens NEN 6090 bepaalde vuurbelasting van de brandbare materialen in de constructieonderdelen 
van een bouwwerk of van een daarin gelegen ruimte, of de constructieonderdelen die dat bouwwerk 
of die ruimte begrenzen.

Bbl 

Permanente vuurlast: product van de permanente vuurbelasting van een ruimte of een groep van ruimten en de volgens 
NEN 2580 bepaalde netto-vloeroppervlakte van het beschouwde gedeelte van het bouwwerk.

Bbl 

PGS: PGS als bedoeld in bijlage 1 bij het Besluit activiteiten leefomgeving. Bkl

PGS: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. Bal

Plaatsgebonden risico: kans als bedoeld in art. 5.5, tweede lid. Bkl

Plaatsgebonden risico: risico als bedoeld in art. 5.5, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Bal

Pluimveemest: uitwerpselen van kippen, kalkoenen, eenden, parelhoenders of struisvogels. Bal

PM10: fijnstof deeltjes met aerodynamische diameter van ten hoogste 10 μm. Bkl

PM2,5: fijnstof deeltjes met een aerodynamische diameter van ten hoogste 2,5 μm. Bkl

Praktijkruimte: ruimte voor chemisch, natuurkundig of medisch onderwijs waarop de Wet op het hoger onderwijs en 
het wetenschappelijk onderzoek van toepassing is.

Bal

Prestatieverklaring: verklaring als bedoeld in art. 4, eerste lid, van de verordening bouwproducten. Bbl 

Primaire waterkering: waterkering die bescherming biedt tegen overstroming
door water van de zee, de grote estuaria, de grote rivieren of het IJsselmeer en daarmee verbonden 
wateren.

OW 

Programma van 
maatregelen mariene 
strategie:

programma van maatregelen mariene strategie als bedoeld in art. 5, tweede lid, onder b, van de 
kaderrichtlijn mariene strategie

Ob
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Programma van 
maatregelen mariene 
strategie: 

programma van maatregelen mariene strategie als bedoeld in art. 3.9, tweede lid, onder c, van de wet. Bkl

Programma: programma als bedoeld in afdeling 3.2. OW 

Programma: een uitwerking van het te voeren beleid of de ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming 
of het behoud, of maatregelen om aan een of meer omgevingswaarden te voldoen of een of meer 
andere doelstellingen voor de fysieke leefomgeving te bereiken, voor een of meer onderdelen van de 
fysieke leefomgeving (art. 3.4).

MvT

Project: a. de uitvoering van bouwwerken of de totstandbrenging van installaties of werken,
b. andere activiteiten in de fysieke leefomgeving, inclusief de activiteiten voor de ontginning van 
delfstoffen.

OW 

Projectbesluit: projectbesluit als bedoeld in afdeling 5.2. OW

Projectbesluit: besluit van het Rijk, een provincie of een waterschap voor het uitvoeren van een project en het in 
werking hebben of in stand houden daarvan (art. 5.42).

MvT

Proliferatie van  
cyanobacteriën: 

ophoping van cyanobacteriën in de vorm van bloei, tapijt of drijflaag. Bkl

PRTR-installatie: vaste technische installatie waarin een of meer in bijlage I bij de PRTR- verordening vermelde activi-
teiten of daarmee rechtsreeks samenhangende activiteiten worden verricht die technisch in verband 
staan met de op de bedrijfslocatie in kwestie ten uitvoer gebrachte activiteiten die gevolgen kunnen 
hebben voor de emissies en de verontreiniging; 

Bal

PRTR: register als bedoeld in art. 20.11, onder a, van de wet. Ob, Bkl, 
Bal

PRTR-verslag: verslag als bedoeld in art. 5.8 van het Besluit activiteiten leefomgeving. Bkl

PRTR-verslag: rapportage als bedoeld in art. 5.8, eerste lid. Bal

PRTR-verslagjaar: kalenderjaar waarover een PRTR-verslag moet worden opgesteld. Ob, Bal

PRTR-verslag: verslag als bedoeld in art. 5.9, tweede lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving; Ob

Puntbron: gefixeerde en gekanaliseerde bron van emissies. Bal

Pyrotechnisch artikel 
voor theatergebruik 
van categorie T1 of T2: 

pyrotechnisch artikel voor theatergebruik van categorie T1 of T2 als bedoeld in bijlage 1 bij het Besluit 
activiteiten leefomgeving.

Bkl

Pyrotechnisch artikel 
voor theatergebruik 
van categorie T1 of T2: 

pyrotechnisch artikel voor theatergebruik dat op grond van art. 6 van de richtlijn pyrotechnische 
artikelen is ondergebracht in categorie T1 respectievelijk T2.

Bal

Pyrotechnisch artikel 
voor theatergebruik: 

pyrotechnisch artikel voor theatergebruik als bedoeld in bijlage 1 bij het Besluit activiteiten leefom-
geving.

Bkl

Pyrotechnisch artikel 
voor theatergebruik: 

artikel voor podiumgebruik, dat een explosieve stof of explosief mengsel bevat en tot doel heeft 
warmte, licht, geluid, gas of rook te maken door zichzelf onderhoudende exotherme chemische 
reacties.

Bal

Rechthebbende: degene die enig recht heeft op de onroerende zaak waarin, waarop, waarboven of waaronder:
a. activiteiten als bedoeld in afdeling 10.2 worden verricht, of
b. een werk van algemeen belang tot stand wordt gebracht of wordt opgeruimd.

H10
H15 OW

Rechthebbende: 1°. eigenaar en degene aan wie een niet onder de omschrijving van eigenaar benoemd beperkt recht 
toebehoort waaraan een tot het herverkavelingsblok behorende onroerende zaak is onderworpen,
2°. de huurder van die zaak, of
3°. degene aan wie voor die zaak een recht als bedoeld in art. 252 van Boek 6 van het Burgerlijk 
Wetboek toebehoort.

H12 OW

Recyclen: verrichten van recycling als bedoeld in art. 1.1 van de Wet milieubeheer.

Regionaal waterpro-
gramma:  
 

regionaal waterprogramma als bedoeld in art. 3.8, tweede lid, van de wet. Bkl

Regionale wateren: watersystemen of onderdelen daarvan die niet in
beheer zijn bij het Rijk.

OW 

Register: een openbare bron met feitelijke informatie over de fysieke leefomgeving. MvT

Register: register waarin een voorkeursrecht wordt opgenomen krachtens de Wet kenbaarheid publiekrechte-
lijke beperkingen onroerende zaken.

H9 OW

Richtlijn boortech-
nieken:

Rapport DWW-2003-047 Handleiding wegenbouw: ontwerp onderbouw: richtlijn boortechnieken. Bal
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Richtlijn CAP 764: Civil Aviation Authority Policy and Guidelines on Wind Turbines (beleid en richtlijnen voor windtur-
bines).

Bal

Rid: Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen. Bkl

Rijbaan: rijbaan als bedoeld in art. 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Bbl 

Rijksmonument: rijksmonument als bedoeld in art. 1.1 van de Erfgoedwet. OW 

Rijksmonumenten-
activiteit: 

activiteit inhoudende het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een rijksmonument of een 
voorbeschermd rijksmonument of het herstellen of gebruiken daarvan waardoor het wordt ontsierd 
of in gevaar gebracht.

OW 

Rijkswateren: watersystemen of onderdelen daarvan die in beheer zijn bij het Rijk. OW 

sA: stofvormige anorganische stoffen. Bal

Seveso-inrichting: inrichting als bedoeld in art. 3, eerste lid, van de Seveso-richtlijn; Bal

Seveso-inrichting: het volledige door een exploitant beheerde gebied als bedoeld in bijlage I van de Seveso-richtlijn waar 
gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in een of meer installaties, met inbegrip van gemeenschappelijke of 
bijbehorende infrastructuur of activiteiten.

MvT

Seveso-installatie: technische eenheid binnen een Seveso-inrichting; Bal

SIKB protocol: protocol van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer; Bal

Sloopactiviteit: activiteit inhoudende het slopen van een bouwwerk. OW 

Slopen: geheel of gedeeltelijk afbreken. OW 

Sneller en beter-
aanpak:

werkwijze bij voorbereiding en aanleg van complexe projecten, gebaseerd op het advies van de Com-
missie versnelling besluitvorming infrastructurele projecten onder leiding van P. Elverding. Centrale 
kenmerken van de werkwijze zijn een integrale en gebiedsgerichte aanpak, brede en vroegtijdige 
participatie van burgers, bedrijven en organisaties, getrechterde besluitvorming, een helder budget-
tair kader en zinvolle effectbepaling.

MvT

sO: stofvormige organische stoffen. Bal

SPF: Seasonal Performance Factor. Bal

Sportfunctie: sportfunctie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving. Bkl

Sportfunctie: gebruiksfunctie voor het beoefenen van sport. Bbl 

Stads- en dorpsge-
zichten: 

groepen van onroerende zaken, van algemeen belang vanwege hun schoonheid, onderlinge ruimte-
lijke of structurele samenhang, wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen 
zich een of meer monumenten bevinden.

OW 

Standaardreken-
methode 3 Nieuw 
Nationaal Model: 

rekenmethode van het Nieuw Nationaal Model (Uitgave 1998, ISBN 90-76323-003). Bal

Stedelijk afvalwater: huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, 
grondwater of ander afvalwater.

OW 

Stelsel van de Eu-
ropese vereffening, 
versie ETRS89: 

European Terrestrial Reference System 1989, bedoeld in bijlage II, onder 1.2, van Verordening (EU) 
nr. 1089/2010 van de Commissie van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van 
het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke 
gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens (PbEU 2010, L 323).

Bal

Sterk veranderd 
oppervlaktewater-
lichaam: 

oppervlaktewaterlichaam dat door fysische wijzigingen als gevolg van menselijke activiteiten wezen-
lijk is veranderd van aard.

Bkl

Stikstofoxiden: stikstofmonoxide en stikstofdioxide, uitgedrukt als stikstofdioxide. Bal

Stof: stof als bedoeld in art. 3, eerste lid van de richtlijn industriële emissies. Bkl

Stofklasse: clustering van stoffen op basis van vergelijkbare fysische, chemische en toxologische eigenschappen. Bal

Stookinstallatie: technische eenheid waarin brandstoffen worden geoxideerd om de warmte die zo wordt opgewekt te 
gebruiken.

Bal

Stookplaats: opstelplaats voor een verbrandingstoestel voor open verbranding van vaste brandstoffen. Bbl 

Storten: storten als bedoeld in art. 1.1 van de Wet milieubeheer. Bal
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Stortingsactiviteit op 
zee: activiteit inhou-
dende:

a. het zich ontdoen van stoffen in de zee door deze vanaf vaartuigen, luchtvaartuigen of op de zeebo-
dem opgerichte werken in de zee te brengen, tenzij het betreft:
1°. handelingen die samenhangen met of voortvloeien uit het normale gebruik van het vaartuig, lucht-
vaartuig of werk, mits dat gebruik niet ten doel heeft het zich ontdoen van stoffen,
2°. het plaatsen van vaste substanties of voorwerpen met een ander oogmerk dan het zich enkel 
ervan te ontdoen,
3°. het achterlaten van vaste substanties of voorwerpen die aanvankelijk in de zee zijn geplaatst met 
een ander oogmerk dan het zich ervan te ontdoen,
b. het zich ontdoen in de zee van vaartuigen, luchtvaartuigen of op de zeebodem opgerichte werken, 
of
c. het aan boord van een vaartuig of luchtvaartuig nemen van stoffen met het oogmerk om zich 
daarvan op een wijze als bedoeld onder a te ontdoen, of het afgeven of opslaan van stoffen met dat 
oogmerk; stroomgebiedsdistrict: gebied als bedoeld in art. 2, onder 15, van de kaderrichtlijn water.

OW 

Stortplaats: stortplaats als bedoeld in art. 8.47, eerste lid, onder a, van de Wet milieubeheer. Bal

Stowa-rapport voor 
natuurlijke water-
typen: 

rapport ‘Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water 
2015–2021’, rapportnummer 2012-31, ISBN 978.90.5773.569.1, van de Stichting toegepast onderzoek 
waterbeheer, zoals gepubliceerd op: http://www.stowa.nl/.

Bkl

Stowa-rapport voor 
sloten en kanalen: 

rapport ‘Omschrijving MEP en maatlatten voor sloten en kanalen voor de Kaderrichtlijn Water 
2015–2021’, rapportnummer 2012-34, ISBN 978.90.5773.571.4, van de Stichting toegepast onderzoek 
waterbeheer, zoals gepubliceerd op: http://www.stowa.nl/.

Bkl

Stroomgebiedsbeheer-
plan: 

stroomgebiedsbeheerplan als bedoeld in art. 3.9, tweede lid, onder a van de wet. Bkl

Subbrandcomparti-
ment: 

gedeelte van een bouwwerk dat binnen de begrenzing van een brandcompartiment ligt of daarmee 
samenvalt, voor beperking van verspreiding van rook of verdere beperking van het uitbreidingsge-
bied van brand.

Bbl 

Subsidiariteits-
beginsel:

uitgangspunt voor de wijze waarop de taakverdeling tussen «hogere» en «lagere» openbare overhe-
den wordt vormgegeven. Het houdt in algemene zin in dat hogere instanties niet iets moeten doen 
wat door lagere instanties kan worden behartigd.

MvT

Substraatmateriaal: materiaal, bestemd om te worden gebruikt voor het telen van gewassen los van de ondergrond. Bal

Systeemrendement: verhouding tussen de door het technisch bouwsysteem nuttig geleverde energie voor het doelmatig 
functioneren van dat systeem en de door dat systeem aangewende primaire energie.

Bbl 

Tankinstallatie: geheel van een of meer tankzuilen dat bestaat uit pompen, leidingen, meet- en regelwerken, schake-
laars en vulpistolen.

Bal

Tankzuil: gedeelte van de tankinstallatie dat bovengronds ligt. Bal

Technisch bouwsys-
teem: 

gebouwgebonden samenstelling van alle bestanddelen van een installatie, waaronder de isolatie-
kenmerken daarvan, die is bedoeld voor het verwarmen, koelen, ventileren, of het voorzien van 
warmtapwater, of een combinatie daarvan, van een gebouw of een gedeelte daarvan.

Bbl 

Technische ruimte: ruimte voor het plaatsen van de apparatuur, noodzakelijk voor het functioneren van het bouwwerk, 
waartoe in ieder geval behoort een meterruimte, een liftmachineruimte en een stookruimte.

Bbl 

Toegankelijkheids-
sector: 

voor personen met een functiebeperking zelfstandig bruikbaar en toegankelijk gedeelte van een 
gebouw.

Bbl

Tijdelijk bouwwerk: tijdelijk bouwwerk als bedoeld in het Besluit bouwwerken leefomgeving Bbl

Toetsingskader: het geheel aan wettelijke regels en beleidsregels dat geldt voor een bestuursorgaan bij het nemen van 
een besluit.

MvT

Tot stand brengen: aanleggen, in stand houden, wijzigen, verplaatsen of uitvoeren. H10 OW
H15 OW

Totale emissie: som van diffusie emissies en emissies van afgassen; Bal

Trappenhuis: verkeersruimte waarin een trap ligt. Bbl

TRI: trichloorethyleen Bal

Tunnelbuislengte: tunnelbuislengte als bedoeld in het Besluit bouwwerken leefomgeving. Bkl

Tunnelbuislengte:. lengte van het omsloten gedeelte van een tunnelbuis Bbl

Tunnellengte: lengte van de langste tunnelbuis in een tunnel. Bbl

Tweewielig motor-
voertuig:

voertuig op twee wielen of motorfiets als bedoeld in de regeling op grond van art. 21, eerste lid, van de 
Wegenverkeerswet 1994.

Bal

Typen natuurlijk 
oppervlaktewater-
lichaam:

rivieren, meren, overgangswateren of kustwateren als omschreven in bijlage II, punt 1.2, bij de kader-
richtlijn water.

Bkl
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Uitgangspuntendocu-
ment voor brandbevei-
ligingsinstallaties: 

document waarin alle bouwkundige, organisatorische en installatietechnische eisen voor de met 
sprinklers te beveiligen ruimtes en locaties worden beschreven.

Bal

Uitvoeringsregelge-
ving: 

bij of krachtens de OW vastgestelde algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. MvT

Uitwendige schei-
dingsconstructie: 

constructie die de scheiding vormt tussen een voor personen toegankelijke besloten ruimte van een 
gebouw en de buitenlucht, de grond of het water, inclusief de op die constructie aansluitende delen 
van andere constructies, voor zover die delen van invloed zijn op het voldoen van die scheidingscon-
structie aan een in dit besluit gestelde eis.

Bbl

Vaargeul: geul in de bodem van een waterstaatswerk die voor de scheepvaart op een vastgestelde diepte 
gehouden wordt.

Bal

Valkeniersactiviteit: het gebruik van een jachtvogel. OW 

Vaste bijvoedermid-
delen: 

vaste bijvoermiddelen als bedoeld in art. 4.830 van het Besluit activiteiten leefomgeving. Bkl

Vaste bodem: Het vaste deel van de aarde zonder het grondwater. MvTb

Vaste mest: uitwerpselen van landbouwhuisdieren, met inbegrip van de geheel of gedeeltelijk verteerde maag- of 
darminhoud van deze dieren en strooisels van mengsels met uitwerpselen die vast zijn.

Bal

Veiligheidsroute: gedeelte van een extra beschermde vluchtroute dat voert door een niet-besloten ruimte en aanslui-
tend daarop door een ruimte die in de vluchtrichting alleen kan worden bereikt vanuit een niet-
besloten ruimte.

Bbl

Veiligheidsvlucht-
route: 

gedeelte van een extra beschermde vluchtroute dat voert door een niet-besloten ruimte en aanslui-
tend daarop door een ruimte die alleen kan worden bereikt vanuit niet- besloten ruimten.

Bbl

Veiligheidszone: gebied langs of binnen een basisnetroute waar het plaatsgebonden risico meer bedraagt of kan 
bedragen dan 10-6.

Bbl

Ventilatiesysteem: technisch bouwsysteem, geen onderdeel uitmakend van een verwarmings- of koelsysteem, dat verse 
lucht toevoert of verontreinigde binnenlucht afvoert, of een combinatie daarvan.

Bbl

Verblijfsgebied: verblijfsgebied als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving. Bkl

Verblijfsgebied: gebruiksgebied of een gedeelte daarvan voor het verblijven van personen. Bbl

Verblijfsruimte: verblijfsruimte als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving. Bkl

Verblijfsruimte: in een verblijfsgebied gelegen ruimte voor het verblijven van personen. Bbl

Verbouwen: gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of vergroten, anders dan een gedeeltelijk vernieuwen na sloop 
waarbij alleen de oorspronkelijke fundering resteert.

Bbl

Verdichten van afval-
stoffen: 

reduceren van het volume van afvalstoffen bij een gelijk blijvende massa of een gelijk blijvend 
gewicht.

Bal

Verhandelen: aankopen, te koop vragen, verwerven voor commerciële doeleinden, tentoonstellen voor commerci-
ele doeleinden, gebruik met winstoogmerk, verkopen, in bezit hebben met het oog op verkoop, ten 
verkoop aanbieden of vervoeren met het oog op verkoop.

OW 

Verkeersroute: route die begint bij een doorgang van een ruimte, alleen voert over vloeren, trappen of hellingbanen 
en eindigt bij de doorgang van een andere ruimte.

Bbl

Verkeersruimte: ruimte voor het bereiken van een andere ruimte, die niet ligt in een verblijfsgebied of in een functie-
gebied, een toiletruimte, een badruimte of een technische ruimte.

Bbl

Verkenningsonder-
zoek: 

verkenningsonderzoek als bedoeld in art. 1, onder d, van de Mijnbouwwet. OW 

Verontreinigende stof: verontreinigende stof als bedoeld in art. 2 onder 31, van de kaderrichtlijn water, met name de stoffen, 
bedoeld in bijlage VIII bij die richtlijn.

Bkl

Verontreinigende stof: een stof of groep van stoffen die, vanwege zijn eigenschappen en de introductie ervan in het milieu, 
schadelijk kan zijn voor het milieu of de menselijke gezondheid.

OW

Verontreiniging: verontreiniging als bedoeld in art. 2, onder 33, van de kaderrichtlijn water. Bkl

Veroorzaker 2. In deze afdeling wordt onder de veroorzaker verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon:
a. die de activiteit waardoor het ongewoon voorval is veroorzaakt, verricht of heeft verricht,
b. die houder is van een omgevingsvergunning of een andere vorm van publiekrechtelijke toestem-
ming voor het verrichten van die activiteit,
c. die van de activiteit een melding als bedoeld in art. 4.4, eerste lid, heeft gedaan,
d. aan wie ten tijde van het voorval over die activiteit een doorslaggevende economische zeggenschap 
was overgedragen.

H19 OW
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Verordening bouwpro-
ducten: 

verordening van het Europees parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoni-
seerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/
EEG van de Raad (305/2011/EU, PbEU L88).

Bbl

Verpakkingsgroep: groep waarin een ADR-klasse is ingedeeld. Bal

Vervreemder: a. de eigenaar van een grond waarop een voorkeursrecht is gevestigd die tot vervreemding daarvan 
wil overgaan,
b. rechthebbende op een recht van opstal, een erfpacht, een beklemming of een vruchtgebruik 
waaraan een grond waarop een voorkeursrecht is gevestigd is onderworpen en die tot vervreemding 
daarvan wil overgaan, of
c. degene die bij ontbinding van een gemeenschap met de vereffening is belast en tot vervreemding 
van de grond waarop een voorkeursrecht is gevestigd wil overgaan.

H9 OW

Vervreemding: a. overdracht in eigendom of verdeling van een grond waarop een voorkeursrecht is gevestigd,
b. overdracht, verdeling of vestiging van een recht van opstal, erfpacht, beklemming of vruchtgebruik 
waaraan een grond waarop een voorkeursrecht is gevestigd is of wordt onderworpen.

H9 OW

Verwarmingssysteem: technisch bouwsysteem waarin warmte wordt opgewekt, gedistribueerd of afgegeven of een combi-
natie daarvan.

Bbl

Verwerken van afval-
stoffen: 

verrichten van verwerking als bedoeld in art. 1.1 van de wet milieubeheer. Bal

Verwijderen van 
afvalstoffen: 

verrichten van verwijdering als bedoeld in art. 1.1 van de wet milieubeheer. Bal

Vloeistofdichte  
bodemvoorziening: 

vloer, verharding of constructie waardoor stoffen niet naar de bodem kunnen lekken. Bal

Vluchtige organische 
stof: 

organische verbinding en ook de fractie creosoot, die bij 293,15 K een dampspanning van ten minste 
0,01 kPa heeft of onder specifieke gebruiksomstandigheden een vergelijkbare vluchtigheid heeft.

Bal

Vluchtroute: route die begint in ruimte voor personen, alleen voert over vloeren, trappen of hellingbanen en ein-
digt op een veilige plaats, zonder dat gebruik moet worden gemaakt van een lift.

Bbl

Voor menselijke 
consumptie bestemd 
water: 

voor menselijke consumptie bestemd water als bedoeld in art. 2, onder 37, van de kaderrichtlijn water. Bkl

Voor personen 
bestemde vloer of 
ruimte: 

vloer of ruimte waarvan het kenmerkende gebruik verbonden is met de aanwezigheid van personen. Bbl

Voorbereiden voor 
hergebruik: 

verrichten van voorbereiding voor hergebruik als bedoeld in art. 1.1 van de Wet milieubeheer. Bal

Voorbeschermd rijks-
monument: 

monument of archeologisch monument waarvoor de toezending van het ontwerpbesluit tot aanwij-
zing als
rijksmonument op grond van art. 3:13, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht heeft plaatsge-
vonden, vanaf de dag van die toezending tot het tijdstip van inschrijving in het rijksmonumentenre-
gister, bedoeld in art. 1.1 van de Erfgoedwet, of tot het tijdstip waarop vaststaat dat het
monument of archeologisch monument niet wordt ingeschreven in dat register.

OW 

Voorkeursbeslissing: beslissing als bedoeld in art. 5.49. OW 

Voorkeursbeslissing: beslissing naar aanleiding van de verkenning in de projectprocedure. De voorkeursbeslissing kan 
inhouden: a. het uitvoeren van een project, b. een oplossing zonder project, c. een combinatie van de 
onderdelen a of b met de uitvoering van andere projecten, of d. het niet uitwerken van een oplossing 
(art. 5.49 [was: 5.47]).

MvT

Voorkomen van de 
nadelige gevolgen van 
een ongewoon voorval

1. In deze afdeling wordt onder het voorkomen van de nadelige gevolgen van een ongewoon voorval 
ook verstaan:
a. het zoveel mogelijk beperken of ongedaan maken van die gevolgen,
b. het voorkomen dat het voorval verergert, voortduurt of zich herhaalt,
c. het wegnemen van de oorzaak van het voorval.

H19 OW

Voorkomen van de 
nadelige gevolgen van 
ongewone voorvallen: 

voorkomen van de nadelige gevolgen van ongewone voorvallen als bedoeld in art. 19.1, eerste lid, van 
de wet.

Bal

Voorlopige Lijst werel-
derfgoed: 

lijst met erfgoederen die door Nederland bij Unesco zijn voorgedragen voor plaatsing op de Lijst van 
het Werelderfgoed.

Bkl

Vrije breedte: kleinste afstand tussen constructieonderdelen aan weerskanten van een doorgang. Bbl 

Vrije hoogte: vrije hoogte als bedoeld in NEN 2580. Bbl

VTH-taken: taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. MvT
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Vuilwaterriool: een voorziening of werk voor de inzameling en het transport van afvalwater, die of dat is aangesloten 
op een zuiveringtechnisch werk of op een zuiveringsvoorziening die is bedoeld voor het zuiveren van 
stedelijk afvalwater.

Bal

Vuurbelasting: hoeveelheid warmte die vrijkomt per eenheid vloeroppervlakte bij verbranding van alle in een 
gebouw of een daarin gelegen ruimte aanwezige brandbare materialen.

Bbl 

Vuurwerk van catego-
rie F1, F2, F3 of F4:

vuurwerk van categorie F1, F2, F3 of F4 als bedoeld in bijlage 1 bij het Besluit activiteiten leefomge-
ving.

Bkl

Vuurwerk van catego-
rie F1, F2, F3 of F4: 

vuurwerk dat op grond van art. 6 van de richtlijn pyrotechnische artikelen is ondergebracht in cate-
gorie F1, F2, F3 respectievelijk F4.

Bal

Vuurwerk: vuurwerk als bedoeld in bijlage 1 bij het Besluit activiteiten leefomgeving. Bkl

Vuurwerk: artikel voor vermaak, dat een explosieve stof of explosief mengsel bevat en tot doel heeft warmte, 
licht, geluid, gas of rook te maken door zichzelf onderhoudende exotherme chemische reacties.

Bal

Warmtapwatersys-
teem: 

technisch bouwsysteem waarin warmtapwater wordt opgewekt, gedistribueerd of afgegeven. Bbl 

Wateractiviteit: beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een waterstaatswerk, beperkingengebiedactiviteit 
met betrekking tot een installatie, niet zijnde een mijnbouwinstallatie, in een waterstaatswerk, 
lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk, stortingsactivi-
teit op zee, wateronttrekkingsactiviteit of, voor zover het betreft een waterschapsverordening, elke 
andere activiteit
waarvoor die verordening regels bevat.

OW 

Waterbeheerpro-
gramma: 

waterbeheerprogramma als bedoeld in art. 3.7 van de wet. Bkl

Wateronttrekkings-
activiteit:

activeit inhoudende:
a. het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam,
b. het onttrekken van grondwater door een daarvoor bestemde voorziening,
of
c. het in de bodem brengen van water, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het ont-
trekken van grondwater door een daarvoor bestemde voorziening.

OW 

Waterschapsveror-
dening: 

waterschapsverordening als bedoeld in artikel 2.5. OW

Waterschapsveror-
dening:

een verordening van het waterschap die de regels bevat over de fysieke leefomgeving (art. 2.5). MvT

Waterstaatswerk: oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk. OW 

Watersysteem: samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met 
bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken.

Waterwinlocatie: onttrekkingspunt van oppervlaktewater of grondwater dat wordt gebruikt voor de bereiding van voor 
menselijke consumptie bestemd water, of een samenstel van die onttrekkingspunten.

Bkl

Weg: weg met inbegrip van de daarin gelegen kunstwerken en wat verder naar zijn aard daartoe behoort. OW 

Wegtunnel: tunnel of tunnelvormig bouwwerk alleen of mede bestemd voor motorrijtuigen als bedoeld in art. 1, 
eerste lid, onder c, van de Wegenverkeerswet 1994, met uitzondering van bromfietsen als bedoeld in 
art. 1, eerste lid, onderdeel e, van die wet.

Bbl 

Wegtunnelbuis: wegtunnelbuis als bedoeld in het Besluit bouwwerken leefomgeving. Bkl

Wegtunnelbuis: gedeelte van een wegtunnel voor een rijbaan. Bbl 

Werelderfgoed: op het grondgebied van Nederland gelegen cultureel en
natuurlijk erfgoed dat op grond van het Werelderfgoedverdrag is opgenomen in de Lijst van het 
Werelderfgoed.

OW 

Werk van algemeen 
belang:

werk of activiteit als bedoeld in paragraaf 10.3.2. H10 
H15OW

Wet: Omgevingswet. Ob, Bkl, 
Bal, Bbl

Wildbeheereenheid: wildbeheereenheid als bedoeld in art. 23.10. OW 

Windpark: samenstel van voorzieningen waarmee elektriciteit met behulp van wind wordt geproduceerd, waar-
bij onder een samenstel van voorzieningen wordt verstaan alle aanwezige middelen die onderling 
met elkaar zijn verbonden voor de productie van elektriciteit met behulp van wind.

Bal

Winkelfunctie: winkelfunctie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving. Ob, Bkl

Winkelfunctie: gebruiksfunctie voor het verhandelen van materialen, goederen of diensten. Bbl 
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Winningsafvalstoffen: afvalstoffen die rechtstreeks afkomstig zijn uit de prospectie, winning, behandeling en opslag van 
mineralen en de exploitatie van groeven, met uitzondering van afvalstoffen afkomstig van offshore-
prospectie, -winning en –behandeling.

Bkl

Winningsafvalvoorzie-
ning categorie A: 

winningsafvalvoorziening, die door het bevoegd gezag is ingedeeld in categorie A, in overeenstem-
ming met de criteria gesteld in bijlage III bij de richtlijn winningsafval en de criteria bedoeld in de 
artikelen 1 tot en met 9 van de beschikking indeling winningsafvalvoorzieningen.

Bkl

Winningsafvalvoor-
ziening: 

afvalvoorziening als bedoeld in art. 3, onder 15, van de richtlijn winningsafval. Bkl

Winterbed winterbed als bedoeld in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ob

Winterbed: het rivierbed, met uitzondering van: 
a. de stroomgeul, begrensd door denkbeeldige lijnen aan beide daarvan bij gewoon hoog zomerwater 
of gewone vloed, die de as van de rivier volgen en de worteleinden van de kribben in de rivier met el-
kaar verbinden, of, voor zover geen kribben in de rivier aanwezig zijn, begrensd door haar oeverlijnen 
bij gewoon hoog zomerwater of gewone vloed, waarbij de oeverlijnen in een denkbeeldige lijn worden 
doorgetrokken op plaatsen waar water in de uiterwaard in open verbinding staat met de stroomgeul, 
b. nevengeulen in beheer bij het Rijk, 
c. bij het Rijk in beheer zijnde havens die in open verbinding staan met de stroomgeul.

Bal

Wooneenheid: gedeelte van een woonfunctie voor kamergewijze verhuur voor afzonderlijke bewoning. Bbl 

Woonfunctie voor ka-
mergewijze verhuur: 

niet-gemeenschappelijk deel van een woonfunctie waarin zich vijf of meer wooneenheden bevinden. Bbl 

Woonfunctie voor 
zorg: 

woonfunctie voor zorg als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving. Bkl

Woonfunctie voor 
zorg: 

woonfunctie waarbij aan de bewoners professionele zorg wordt verleend met een vanuit het zorgaan-
bod georganiseerde koppeling tussen wonen en zorg.

Bbl 

Woonfunctie: woonfunctie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving. Ob, Bkl

Woonfunctie: gebruiksfunctie voor het wonen. Bbl 

Woongebouw: gebouw of gedeelte daarvan met alleen woonfuncties of nevengebruiksfuncties daarvan, waarin meer 
dan een woonfunctie ligt die is aangewezen op een gemeenschappelijke verkeersroute.

Bbl 

Woonwagen: woonwagen als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving. Bkl

Woonwagen: woonfunctie op een locatie bestemd voor het plaatsen van een woonwagen. Bbl 

Wrak van een twee-
wielig motorvoertuig: 

tweewielig motorvoertuig dat een afvalstof is. Bal

Zee: mariene wateren, met uitzondering van de binnenwateren van staten, met inbegrip van de zeebodem 
en ondergrond daarvan.

OW 

Zeer kwetsbaar 
gebouw: 

gebouw dat zeer kwetsbaar is voor externe veiligheidsrisico’s als bedoeld in bijlage VI, onder E, bij dit 
besluit.

Bkl

Zeer kwetsbaar 
gebouw: 

gebouw als bedoeld in bijlage VI, onder E, bij het Besluit kwaliteit leefomgeving. Bal

Zeer zorgwekkende 
stof: 

stof die voldoet aan een of meer van de criteria of voorwaarden, bedoeld in art. 57 van Verordening 
(EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registra-
tie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (PbEU 
2006, L396).

Bal

Zorg op afroep: vanuit het zorgaanbod georganiseerde koppeling tussen wonen en zorg voor professionele zorgverle-
ning aan de bewoners op afroep.

Bbl 

Zorg op afspraak: vanuit het zorgaanbod georganiseerde koppeling tussen wonen en zorg voor professionele zorgverle-
ning aan de bewoners op afspraak.

Bbl 

Zorgclusterwoning: woonfunctie in een cluster van meer dan drie aan elkaar grenzende woonfuncties voor zorg. Bbl 

Zuiveringsvoorzie-
ning: 

werk voor het zuiveren van afvalwater, dat geen zuiveringtechnisch werk is. Bal

Zuiveringtechnisch 
werk: 

werk voor het zuiveren van stedelijk afvalwater, in exploitatie bij een waterschap of gemeente, of een 
rechtspersoon die door het bestuur van een waterschap met de zuivering van stedelijk afvalwater is 
belast, met inbegrip van het bij dat werk behorende werk voor het transport van stedelijk afvalwater.

OW 

Zwaar ongeval: gebeurtenis door ongecontroleerde ontwikkelingen tijdens de bedrijfsuitoefening in een Seveso-
inrichting, waardoor ernstig gevaar voor de gezondheid of het milieu ontstaat en waarbij een onder 
bijlage I, deel 1 bij de Seveso-richtlijn vallende of in deel 2 van bijlage I bij die richtlijn opgenomen 
stof of mengsel is betrokken.

Bal

Zwemlocatie: zwemlocatie als bedoeld in art. 2.30. OW 



LXVII 

Zwemwater: oppervlaktewater als bedoeld in art. 2, onder 1, van de kaderrichtlijn water, waar naar verwachting 
een groot aantal mensen zal zwemmen, met uitzondering van:
a. zwembaden en gezondheidsbaden,
b. ingesloten wateren die behandeld worden, of gebruikt worden voor therapeutische doeleinden,
c. kunstmatig gecre.erde, van het oppervlaktewater en het grondwater gescheiden ingesloten wate-
ren.

OW 

Zwemwaterbeheers-
maatregelen:

maatregelen als bedoeld in art. 2, zevende lid, van de zwemwaterrichtlijn die voor zwemlocaties 
worden genomen.

Bkl

Zwemwaterprofiel: zwemwaterprofiel als bedoeld in art. 6 van de zwemwaterrichtlijn. Bkl

Zwemwaterverontrei-
niging: 

aanwezigheid van microbiologische besmetting of van andere organismen of afval die de zwemwa-
terkwaliteit aantast en een risico voor de gezondheid van de zwemmers inhoudt als bedoeld in de 
artikelen 3.12, 3.13, 10.26 en 10.27 en in bijlage I, kolom A, bij de zwemwaterrichtlijn.

Bkl


